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УВОД

Уважаеми Читателю!

Това е поредното издание на секция “Етика” при Института за 
философски изследвания при Българската академия на науките. 
Моралът в българската политика, морал и социализация на деца-
та и младежите в България, етиката в българското здравеопазване, 
моралът в българските медии, моралът в българската икономика, 
социален риск и етика – това са все теми, към които посягаме, за 
да покажем гледната точка на етика, да привлечем вниманието към 
етическата проблематика и да покажем нейната значимост, да про-
вокираме размисъл и да предизвикаме обществен диалог. В този ред 
на мисли в настоящето издание подхождаме към темата за нацио-
налната идентичност с етическа предубеденост. Вярваме, че българ-
ският национален дух има свои морални източници и че неговото 
съхранение и развитие разчитат на специфично етически опори и 
средства. 

От една страна, тази наша убеденост се основава на промените, 
които са характерни за българската национална идентичност днес в 
условията на евроинтеграция. Изхождаме от тенденцията за преде-
финиране в рамките на българското обществено съзнание на обема 
и на съдържанието на понятието българска национална идентич-
ност. Те се провокират и осъществяват в специфичен контекст – фор-
мирането на европейската идентичност като феномен, съпътстващ 
съвременната социална ситуация и по-специално децентрирането 
на националната държава, формирането на глобалното гражданско 
общество, сгъстяване на социалното време и пространство и умно-
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жаване на социалните роли. На мястото на етно-националното и 
гражданското понятие за нация приемаме за изходно едно понятие 
за нация, което не разделя или отделя, а обединява върху основата 
на общи национални ценности, традиции и приоритети. Оттук се 
прави връзка с онези морални и културни измерения на национал-
ната ни идентичност, които запазват и развиват чувството за на-
ционална принадлежност, приютени под покрива на европейската 
идея. 

Трансформацията на идентичността от етническа в национал-
на предполага оформянето на нов смислов център – културален, 
на мястото на организираните около общия произход смисли, ха-
рактеризиращи етноцентризма. Така категорично нараства стой-
ността на моралните ценности, българщината, символните кодове 
и българските национални смисли, утвърждават се позициите на 
българската наука, разширява се хоризонтът пред литературата, 
изкуството и културата. Успоредно с това перспективите за евро-
интеграция предполагат развитие на собственото ядро на европей-
ската идентичност чрез готовността за сътрудничество, развитието 
на взаимопомощта, отвореността към другия, любовта, дружбата и 
др., които имат не само културална форма, но и морална плът, с ко-
ето отново на преден план се извеждат проблемите на моралното 
формиране. 

От друга страна, съхранението и развитието на българската 
национална идентичност предполагат запазването и развитието на 
моралните ценности на българския народ. В този смисъл разкрива-
нето на нравствената култура на българския народ като “култура 
на нравите и обичаите” придобива ключово значение. Обръщаме се 
към традиционните български морални ценности, към българския 
национален характер и българщината като съсредоточие на ценнос-
ти, за да потърсим традиционните корени на културалните и етиче-
ските промени на съвременните трансформации на националната 
идентичност. Трансформации, които, както показват изследвания-
та на К. Байчинска, се основават на стабилна ценностна текстура, 
на едва забележима ценностна промяна в българската култура, на 
бавно и мъчително обновление на ценностите. Ние търсим причи-
ните не в ригидността и ретроградността на ценностната система на 

Увод
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българина, а във фундаменталния характер на протичащите про-
мени, които разтърсват ценностните основи, засягат нравствената 
култура, българщината, националния характер и в много случаи са 
определящи за националната идентичност. 

На трето място се основаваме на спецификата на съвременния 
социален живот в обществото. Показваме как кризата в духовност-
та и морала се отразява върху националната идентичност. Спираме 
се на краха на моралните авторитети в национален план. Показва-
ме, че като засилват конфликтността на всички нива (политическо, 
социално, етническо), деструктивните процеси в социалния живот 
пораждат междуетническо напрежение и етноцентристки настрое-
ния и други прояви на регресия в съвременните трансформации на 
националната идентичност. 

Извеждаме необходимостта от единна културална рамка, коя-
то да противодейства на навлизането на интимното пространство 
в културното, да стопира връщането назад към етноцентризма и да 
блокира оживяването на етнокултурните стериотипи, да формира 
културната ни идентичност и по този начин да подготвя бъдещата 
трансформация на националната идентичност в културна (европей-
ска). Изследваме параметрите на общата културална среда, показва-
ме как тя гарантира поместването на националните опори в общо 
морално пространство. Като съпоставаме значими за българското 
национално пространство етически рамки, търсим етическите ло-
стове за въздействие върху националната идентичност. 

Автори на колективната монография са проф. д.ф.н. Таня Не-
делчева Христова (Първа глава, раздели 1–7), проф. д.ф.н. Димитър 
Петров Станков (Втора глава, раздели 1–4), доц. д-р Елена Цветкова 
Петрова (Трета глава, раздели 1–5), д-р Иван Дафинков Миков (Чет-
върта глава, раздели 1–4) и доц. д-р Емилия Васил Маринова (Втора 
глава, раздел 4, Трета глава, раздел 6, Пета глава, раздели 1–10 и За-
ключение). 

Проектът е реализиран с решаващото съдействие на фонд “На-
учни изследвания” при МОМН. 





9

идентичностите В сЪВреМенен  
социален КонтеКст

необходими уточнения

Концептуализирането на идентичността опира много същест-
вено до чисто философски теми и проблематика, съотнесена не 
само със социалната философия или социалната онтология, но и с 
определено логически въпроси. 

В своята крайна смислова определеност идентичността е реле-
вантна на категорията отношение. В “Практическият разум” Пиер 
Бурдийо отбелязва, че философията на всяка модерна наука е ре-
лационистка, но тя много рядко се използва в социалните науки1, а 
още във “Въведение в рефлексивната антропология” той и Л. Ж. Д. 
Вакан подчертават ефективността на релационизма. 

Една възможна конкретизация на тази постановка (релационист-
ката) е нейното обвързване с автопойезиса. Подобен подход може да 
се определи като начален етап от осмислянето на идентичността като 
специфична самопроизвеждаща се социална система, което в няка-
къв смисъл се разглежда като първа нейна “родова” характеристика. 
Идентичността е подобна на магнитното поле, “което представлява 
структурирана от обективни сили система, релационна конфигура-
ция, снабдена със специфична гравитация, която то е способно да на-
ложи на всички обекти и агенти, проникващи в него”2. 

Евристичността на подобен подход е в това, че идентичността 
не се свързва с някакво субстанциално качество, налично само по 
себе си, а с такива свойства, които се проявяват само доколкото да-

1 Бурдийо, П. Практическият разум. С., ИК “Критика и хуманизъм”, 
1997, с. 15. 

2 Бурдийо, П. и Л. Ж. Д. Вакан. Въведение в рефлексивната антрополо-
гия. С., ИК “Критика и хуманизъм”, 1993, с. 34. 

Глава І. 
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дената личност или група се съотнася и чрез тях функционира, като 
се самовъзпроизвежда в себе си и при “срещата” си с други иден-
тичности. Освен това релациите на идентичността имат тази осо-
беност, че са рефлексивни, т.е. фактически изразяват отношение на 
равенството на обекта със самия себе си, и доколкото този обект 
е динамичен, неговото равенство със самия себе си е инвариант, 
който има валидност или срок на годност, или режим на работа, за 
които в повечето случаи се знае, че съществуват, но не могат да бъ-
дат точно дефинирани. Оттук идва и следващата характеристика на 
релациите при идентичността – те имат определена степен на ком-
плексност, защото тук взема участие както съзнанието на хората, 
на отделните личности, на отделните субективности, така и чисто 
материално-социалната среда. При идентичността като релацио-
нен инвариант фактически участва целият човек, цялата личност, а 
не само някаква негова страна или част. Този инвариант е израз на 
специфична интегративност на цялостната личност. А това вече оз-
начава, че идентичността е многослоеста реалност, многослоест ин-
вариант, който има специфична вертикална и хоризонтална струк-
тура, различни фрагменти, с различна функционална натовареност 
в различните моменти на пространствена локализация. 

Идентичността е пулсираща, относително устойчива съвкуп-
ност, агрегат от отношения, което в различните житейски ситуации 
се проявява с едни или други свойства. Именно тук се налага тема-
тизирането на другостта, на чуждостта, защото идентичността вече 
се дефинира и като самотъждественост, и като генерираща разли-
чие. Но не чуждото различие, а своето-чуждо, самата другост на на-
шия жизнен свят. 

Ако чрез релационността и автопойезиса се прави опит да се те-
матизира идентичността по относително по-стандартен научен на-
чин, където тя се разглежда като предмет пред “очите” на познава-
щия субект, то остава един открит хоризонт за концептуализиране 
на идентичността с “поглед” отвътре, т.е. с поглед, който разкрива 
нейната вътрешна архитектоника. Това определя и възможностите 
на една трансцендентална гледна точка. 

Трансценденталността е фактически пределното мислимо поле, 
в което може да се положи идентичността. Тя налага приемането 

Таня Неделчева
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на такива структури, които не са свързани с емпиричното битие 
на психичните състояния, но които правят възможен емпиричния 
опит или всяка идентичност, която се проявява. Именно това налага 
въвеждането на т.нар. протоидентичност. Чрез това идентичността 
се оживява и става елемент от жизнената динамика. Тук се различа-
ват двата полюса, които центрират многообразните манифестации 
– трансценденталното Его, което е в основата на проидентичността, 
и всекидневното човешко Аз. Като поява те са единни и само чрез 
рефлексията можем да ги отделим и “анатомично” да ги разгледаме. 
Трансценденталното Его е “съчетаемо само в универсално единната 
форма на струене (Stroemen), в която се вписват всички идентичности 
като струящи в нея”3. То е принципът на конституирането на цялото 
като динамична вплетеност на минало, сега и бъдеще. Азът е фено-
менално, предметно обременен, изпълнен и изпълван. Азът е исто-
ричността, социалната феноменалност, простираща се от индивиду-
алните специфики на протичането на живото, на битовизмите, до 
социалните ролеви измерения на личността. Тази Азост фактически 
разгръща в себе си хоризонта, който £ се представя като трансцен-
диращ, доколкото има универсалните структури на ейдетичното, 
аподиктичното съзерцание на някакъв смисъл. Само по този начин 
може да се разбере какъвто и да било фрагмент от трансцендираност, 
защото смисълът се проявява като ейдетичен хоризонт, който логи-
чески предшества всякаква фактичност и задава възможността за 
“виждането” му. Идентификационната структура на Аза също може 
да се разглежда като конституирана трансцендираност: “… Азът се 
конструира не като Аз-самият, а като отразяващ се в моето собстве-
но Аз, в моята монада4. Това не е само някаква когнитивна “проце-
дура”, а е свързано със самото тяло, което не е просто и само нещо, 
вещност, а специфичен пространствен център, който конституира 
моите сетивни полета, определя първото усещане за “командване” 
на органи или, както казва Хусерл, “движенията на органите проти-
чат в (модуса) Аз действам и се подчиняват на моето Аз мога”5. 

3 Хусерл, Е. Увод във феномонологията. С., Евразия, 1996, с. 213. 
4 Пак там, с. 231. 
5 Пак там, с. 234. 
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Следващата идеализация, която може да бъде приложена към 
идентичността, е характеризирането £ като специфично динамич-
но поле от отношения, което запазва личностната и груповата ин-
вариантност при житейските трансформации. Идентичността е 
инвариант, но това не означава, че е “гипсирана” система от отно-
шения, константни и непроменливи. Този инвариант се поддържа 
именно като динамично променящи се акценти, флуктуации, до-
миниране, т.е. той е жив, или самовъзпроизвеждащ се. Тази стъп-
ка към конкретизация на идентичността позволява да се навлезе 
в по-“ниските” нива на социалната действителност и да се описват 
реалните емпирични дадености. От методологическа гледна точка 
емпиричните параметри могат да се използват за насоки на “преси-
чане” на това поле и за неговото тематизиране и концептуализиране 
по такъв начин, че да се създават и формулират евристични хипо-
тези при изследване процеса на модификация и трансформация на 
идентичността. 

Релационното поле на идентичността е положено във времето. В 
зависимост от организираността спрямо времето може да се говори 
за три основни идеални типа идентичности: насочен към миналото 
– предимно консервативен (носталгичен), към сегашното – динами-
чен, към бъдещето – оптимистичен. В този смисъл идентичността 
може да се свърже и с темпа на промяна, на прегрупиране на еле-
ментите на менталното поле от отношения и формирането на нови 
структури вътре в него. Използвайки комбинаториката, могат да 
се изкажат различни хипотези. Например колкото идентичността 
е по-насочена към миналото, толкова по-малки са възможностите 
за трансформация, и обратно, колкото по-насочена е към бъдещето, 
толкова по-податлива е на трансформация. Тук е възможно използ-
ването на характеристиките отвореност и затвореност на идентич-
ностите. Отворените са насочени към бъдещето, те не са обремене-
ни от константни елементи в такава степен, че да не могат да се про-
менят. Има варианти за по-сложно ситуиране – ориентирането към 
миналото може да бъде толкова значимо за трансформацията на 
идентичността, колкото и ориентацията към бъдещето. Х. Маркус и 

Таня Неделчева
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П. Нуриус6 смятат, че отминали “схеми” на Аза, поставени в основа-
та на конституиране на нови Аз-образи, правят реална възможност-
та за тяхното препоявяване в бъдещето. В случая тази постановка се 
разширява с концепцията за природата на групата в миналото и за 
потенциалните членства в нея като важни елементи на възможните 
социални идентичности. Тези репрезентации на миналото активи-
зират конституирането на социалната идентичност в настоящето 
и в бъдещето. Например чрез археологически или исторически из-
следвания етническата група може да преоткрие или реактивира 
това, което се нарича “латентна” социална идентичност. 

Трансформирането на идентичността е свързано с нейната про-
дължителност във времето, с интензивността на наративите в гру-
пата, с които се поддържа степента на кохерентност и устойчивост-
та на Аз-концепцията. Културно установените традиции на разказ-
ване на приказки и повтарянето на наративни структури афектират 
начина, по който индивидите представят живота си. Наративите се 
използват от индивидите, когато реконструират вътрегруповата ис-
тория (т.е. минали възможни социални идентичности) или когато 
говорят за възможно бъдеще на групата (т.е. за бъдещи възможни 
социални идентичности). Социалните групи създават общи исто-
рии за живота си, които свързват минало, настояще и предсказано 
бъдеще в кохерентна репрезентация. Вътрегруповите членове ще 
бъдат мотивирани да реинтерпретират и реконструират миналите, 
настоящите и ориентираните към бъдещето възможни социални 
идентичности при положение, че съществува усещането за темпо-
рална продължителност. Някои социални групи имат относително 
стабилни темпорални ориентации, други приемат вариращи. За по-
вечето групи те се колебаят в зависимост от контекстуални фактори, 
като реакции към масмедийното портретиране на групата, среща с 
минали вътрегрупови или външногрупови членове, ново посеща-
ване на места, важни за групата. 

Тематизирането на трансформацията на идентичността може 
да се продължи, като се разгледа релационното £ поле от позициите 
на още-не-битие (Ернст Блох). 

6 Markus, H. & P. Nurius. Possible selves. In: American Psychologist, 41,1986. 
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Когато индивиди или общности се опитват да придобият нова, 
желана социална идентичност и евентуално да изоставят старата, 
често се появява в някаква степен т.нар. изпреварваща (антиципа-
торна) идентификация. Ако се използва терминологията на рела-
ционизма, може да се каже, че изпреварващата идентификация е 
“готовността” за промяна в доминиращата “гравитационна” ори-
ентация на релационното поле. Тя изразява възможността да бъде 
променена дадена идентичност или да се акцентира върху съвър-
шено други елементи от менталното £ поле. Н. Елмърс и А. Кни-
пенберг7 демонстрират експериментално съществуването на такава 
изпреварваща идентификация, свързвайки я с идеята, че бъдещите 
Аз-схеми могат да породят търсене на информация и предварител-
на нагласа за промяна на идентичността. Груповите граници трябва 
да са отворени, за да позволят изпреварваща идентификация. Този 
процес зависи съществено от достъпността на желаната социална 
идентичност и съзнанието, че тя може да се постигне. Така се уве-
личава възможността индивидите да приемат норми и стереотипи 
на желаната социална идентичност, преди да са приели самата со-
циална идентичност. Понятието за изпреварваща идентификация 
предлага вътрешен поглед върху това, как желаните социални иден-
тичности могат да улеснят промените в конструирането на соци-
ална идентичност и членството в групи8. Понятието за възможна 
социална идентичност способства за изграждането на модел как и 
кога изпреварващата идентичност е налична. Изследването на М. 
Синирела9 върху европейската интеграция показва например, че 
част от британските граждани със съжаление приемат бъдещата 
си европейска идентичност, сякаш им е наложена от по-високи ин-
станции. Измервани по стандартни количествени мерки за соци-

7 Ellemers, N. & A. Van Knippenberg. Social identification and Permibility of 
Group Boundaries. – In: European Journal Social Psychology, 18,1990. 

8 Tajfel, H. The social identity theory of intergroup behavior. – In: H. Tajfel (Ed.). 
The Social Dimension: European Developments in Social Psychology. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1984. 

9 Cinnirella, M. Exploring temporal aspects of social identity: The concept of 
possible social identities. – In: European Journal of Social Psychology, 28–2,1998. 
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ална идентичност, тези индивиди проявяват признаци за налична 
изпреварваща европейска идентификация, лишена от емоционал-
ни конотации или епистемологична значимост за Аза. Този процес 
може да се анализира и от друга гледна точка. Ориентирането към 
сегашното и бъдещето създават условия за по-голяма готовност за 
промяна. Социалните идентичности включват концептуализации 
на социални категории и групи, на които индивидът може да е бил 
член в миналото или да стане такъв в бъдеще. Те съдържат и прог-
нози за изменението на съществуващите социални групови член-
ства във времето и оценки за специфичността на групите в минало-
то. Така възможните социални идентичности могат да се отнасят до 
потенциални групови членства (и минали, и бъдещи), и до настоящи 
(реални) групови членства с рационализиране на различността им 
в миналото и развитието им в бъдещето. Това дава знание за факта, 
че индивидите могат да “фантазират” не само за “какво може да се 
случи на настоящата група, към която принадлежат”, но и за “какво 
би могло да бъде, ако се включат в друга група в бъдеще” или “ако са 
се включили в друга група в миналото“. 

В случая многообразието от социални идентичности се редуци-
ра до три, като за работно определение на идентичността се приема 
съзнателното самоотнасяне към структурирано нормативно-цен-
ностно жизнено поле, което включва основни атрибути на съответ-
ната общност. То се конкретизира чрез съотнасянето на три иден-
тичности – етническа, национална и културна (мозифицирана като 
“европейска“). В основата на анализа се полага идеализационната 
представа, че всяка от тях е вътрешно структурирана, с обединя-
ващ център, който се състои от доминиращ елемент. Така например 
при елементите, които образуват съдържанието на идентифика-
ционното поле на етническата идентичност, като колективно соб-
ствено име, мит за общи прадеди, споделени исторически спомени, 
един или повече елементи на обща култура, чувство за солидарност, 
обхващащо значителни сегменти от населението и др.10, обединя-
ващото звено е общият произход. В националната идентичност с 
идентификационно поле историческа територия, общи митове и 

10 Смит, А. Национална идентичност. С., Изд. “Кралица Маб”, 2000, с. 35. 
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исторически спомени, обща масова публична култура, общи юри-
дически права и задължения на всички членове, обща икономика 
и териториална мобилност и др.11 централната зона е политическо-
то, разбирано като реално отношение, пронизало всички социал-
ни сфери. Най-общо структурните му компоненти са динамично 
организирани в два комплекса. Единият включва елементите като 
държавност, правна система, армия, органи за ред, законодателни 
институции, изпълнителна власт, т.е. всички структурни и инсти-
туционални вериги, които са свързани пряко с властта. Другият 
организира тези, които най-общо могат да се определят като кул-
турни: водещите морални ценности, народностните особености, 
символните кодове, смисловият пълнеж на вещнопространствена-
та среда, специфичната символна семантиката, науката, културата в 
по-тесен смисъл, литературата и т.н.12

При културната идентичност, съдържаща освен снетите еле-
менти на двете идентичности (етническата и националната) и 
собствени като готовност за сътрудничество, развито чувство за 
взаимопомощ, отвореност към другия, любов, дружба и др., но не 
реализиращи се само в рамките на етническата или националната 
общност, а в глобален аспект, структурообединяващо е съ-прежи-
вяване-на-другостта. Елементите на културната идентичност ня-
мат тази “сетивна” плътност, характерна за етническата или нацио-
налната, но това не ги прави по-малко значими или екзистенциално 
маловажни. Те придават нов жизнен смисъл на елементите на етни-
ческата и националната идентичност. Тук съществува двустранен 
процес – собствените елементи на културната идентичност аксио-
логизират елементите на етническата и националната идентичност 
по нов начин, а те от своя страна придават тази ” вещественост” на 
културната идентичност, която £ липсва. Така например граждан-
ството в националната държава все повече се превръща от някаква 
предопределеност за индивида в културен избор или инструментал-
но договаряне. Все по-малко личността се чувства “закрепостена” от 
етнически или национални параметри. 

11 Пак там, с. 36. 
12 Неделчева, Т. Идентичност и време. С., Акад. изд. “Проф. Марин Дри-

нов”, 2004. 
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доминиране на културата

Културната идентичност е феномен, съпътстващ съвременната 
социална ситуация и по-специално децентрирането на национал-
ната държава, формирането на глобално гражданско общество, 
сгъстяване на социалното време и пространство и умножаване на 
социалните роли. В края на модерността и настъпването на гло-
балната епоха световете се умножават и индивидите обитават ед-
новременно много от тях. Съотнасянето на личността не е спрямо 
една уникална група строго дефинирани общности като етноса или 
нацията, а в подвижната и изпълнена с рискове социална среда на 
световното гражданско общество (Бек), където съществуват висока 
динамика, комплексност, многослоестност, с отсъстващ аксиологи-
чен център или систематично единство. В тази ситуация за индиви-
дите “става все по-трудно да утвърдят идентичността си в строгите 
рамки на нацията, пола, възрастта или на някое друго категориал-
но разграничение. Още повече, че огромното мнозинство индивиди 
не желаят това.”13 Идентичността се релативизира и става въпрос 
все повече на договаряне. При този тип договаряне културните 
фактори имат основна роля, което е свързано с избора на уникален 
идентификатор, на който всяка личност има право и чрез който ут-
върждава своята партикулярност, призната в контекста на универ-
салността на правото да бъдеш характерно човешко същество. Спо-
ред Хабермас съвременното обществото все повече изчерпва своите 
интегративни възможности, основани на политическите, иконо-
мическите или институционалните фактори. Жизненият свят, чи-
ято основна съставна част е културата, притежава голяма част от 
своите ресурси. Той е специфична цялост, интегрираща културно 
наследство и езиково организиран запас от модели на тълкуване, 
върху основата на които индивидите и групите утвърждават себе 
си в света, като овладяват конкретни ситуации. Комуникативното 
действие е съвременната форма на усвояване на конкретните ситуа-
ции. За немския социолог развитието на съвременното общество от 

13 Олброу, М. Глобалната епоха. Държавата и обществото отвъд модер-
ността. С., Обсидиан, 2001, с. 233. 
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механична към органична солидарност се основава на всекидневна 
комуникативна практика, в която има динамиката на бързопроме-
нящите се нормативни системи, и те като културни образувания 
стимулират, формират и защитават индивидуалните жизнени стра-
тегии на участниците в съответната социална общност. Именно в 
тази комплексна ситуация се ражда еднаквият респект на всеки не 
към хората със собствения общ корен, а към личността на другия 
или другите в тяхната другост. 

След демократичната (политическата демокрация) и социална-
та държава (социалната демокрация) следва културна демократизи-
ция, която по прогнозата на Бек променя основите на семейството, 
отношенията между половете, сексуалността и интимността. “Като 
деца на свободата, ние живеем в ситуация на радикализирана демок 
ия, по отношение на която много от понятията и формулите на пър-
вата модерност стават неадекватни.”14 А това означава обновление 
на трансценденталната “ценностна екология”, в която се коренят 
толерантността, солидарността, справедливостта. 

Усещането, че се развива нова идентичност, все още се раци-
онализира и все още се търсят основните понятийни схеми, които 
да реконструират културната идентичност. Например Жан-Марк 
Фери развива идеята за “постнационална” идентичност, свързана 
с принципите за универсалност, автономия и отговорност. В този 
контекст политическото гражданство се основава върху една рефле-
ксивна морална идентичност, чийто принцип е вписан във френс-
ката Декларация за правата човека и гражданина с правото (на чо-
века) и задължението (на гражданина) да въстава против тирания-
та. Индивидите ще могат да се присъединяват към принципите на 
правовата държава независимо от отношението си към конкретни 
територия, историческа и културна общност. Демократичната дър-
жава ще може да вдъхнови патриотизма. В същата перспектива е и 
идеята на Жаклин Коста-Ласку за европейското гражданство като 
продукт на хармонизирани национални законодателства, съобразе-
ни с правата на човека и придружени от “договор за гражданство” 
между народите, които могат да остават привързани към каквато и 

14 Бек, У. Световното рисково общество. С., Обсидиан, 2001, с. 21. 
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да е особена култура само при условие, че произтичащите от тази 
култура социални практики не са несъвместими с наднационални-
те принципи на правата на човека15. 

При анализа на доверието (социален капитал) като социален 
феномен, т.е. като определен тип отношения между хората, което 
предполага по-висока степен на съпреживяване, унгарският соци-
олог Дьорд Чепели ситуира нещата спрямо унгарската национална 
идентичност. Той въвежда три специфични национални идентич-
ности – обществена национална идентичност, общностна нацио-
нална идентичност и нископрофилно национално съзнание. Об-
ществената национална идентичност се конструира в резултат на 
членството в демократичната политическа общност, а общностната 
е свързана с етноса, фолклора и културната традиция. Нископро-
филното национално съзнание възприема “нацията … като социал-
нопсихологическа общност, обединени от една културна традиция, 
която улеснява общуването между хората, считащи себе си за чле-
нове на тази общност”16. В посочените два случая е важна не толкова 
конкретната форма на концептуализация, а отчитането на факта на 
промяна на националното съзнание, на националната идентичност 
по посока на подчертаване или доминиране на културата и култур-
ната традиция при изграждането на нова идентичност. 

Културната идентичност се съотнася с гражданско общество. 
То не е структурирано в степента, в която са етносът и нацията, с 
ясно определен център и принципи на зависимости между него и 
останалите елементи от идентификационното поле. При гражданс-
кото общество има друг тип системност, за която е характерно пре-
ливането на център и периферия. Тук е валидна тезата на Ницше, 
че центърът е навсякъде. Съвременните процеси на глобализация, 
на евроинтеграция и изобщо на усъвършенстване на различните 
социални и институционални форми на живот изискват активния 
ангажимент и подкрепата на обикновените хора. През последните 

15 Шнапер, Д. Общността на гражданите. Върху модерната идея за на-
ция. С., ЕОН, 2000, с. 72. 

16 Селигман, А. Идеята за гражданското общество. С., ИК “Критика и ху-
манизъм”, 1995, с. 39; 227. 
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десетилетия идеята за гражданското общество се превърна в об-
щия знаменател на демократичните движения в Европа. Но докато 
в Западна Европа и САЩ акцентът е върху изграждането на чувс-
твото за солидарност и укрепване на социалните връзки, в Източна 
Европа усилията са насочени към демонтирането на централизи-
раната държавност. Общото в двата вектора на създаването и ак-
тивизирането на гражданското общество е търсенето на средния 
път между необуздания индивидуализъм и тоталния авторитарен 
колективизъм. В този смисъл гражданското общество отразява раз-
личните видове социални дейности на индивиди и общности, при 
които държавата не е активният субект. “Днес, след като изоставиха 
обещанията за социално инженерство, практически всички сериоз-
ни изследователи разбират, че жизнеността на либералните полити-
чески и икономически институции зависи от наличието на здраво 
и динамично гражданско общество.”17 В тази социална ситуация 
особено значим e проблемът за културната идентичност, доколкото 
развитието на гражданското общество е културен процес и него-
вото “процъфтяване зависи от навиците на хората, обичаите им и 
етиката – качества, които могат да се формират само индиректно 
чрез съзнателни политически действия и трябва да се подхранват 
чрез задълбочено вникване и уважение на културата”18. Културата 
е код на ценностите, приложими към членовете на обществото и 
поради това тя оформя и областите, в които действа гражданското 
общество. Развитието на културната идентичност в този смисъл е 
интегрален критерий за нивото на функционална ефективност на 
гражданското общество. Съ-преживяване-на-другостта е особено 
значима тема за цялостното цивилизационно развитие на човечест-
вото, защото тя е не само особен акцент в развитието на човешката 
култура, но и особен тип нова културност, основана не на репре-
сивност, враждебност, противопоставеност, а на диалог, съпрежи-
вяване, съчувствие, уважение към различието. Така културният 
национализъм може да се определи като интериоризиране, защита 
и развитие на културния код, в чийто рамки се е формирала дадена 

17 Фукуяма, Фр. Доверието. Новите основи на световния просперитет. С., 
Рива, 1997, с. 15. 

18 Пак там. 
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личност. Само като културно определен човек може да има и кул-
турна идентичност, защото гражданското общество се крепи върху 
различието, а не върху хомогенността. Културният национализъм 
не произвежда враждебност, а топлота към другостта. Според Жак 
Атали навлизаме в епохата на Братството. След изчерпването на 
утопиите Вечност, Свобода, Равенство настъпва времето на Брат-
ството, което се нарича още “алтруизъм или отговорност, състра-
дание или щедрост, любов или толерантност“. Атали очертава исто-
рическото развитие на идеята за братството, формите на неговото 
съществуване (първата форма на Братството е гостоприемството), 
факторите, които го изтласкват в съвременния социален живот, и 
т.н. Братството е отвореността към Другия, който е единственото 
средство да осмислиш себе си19. 

Акцентите върху културната специфичност имат и своя норма-
тивен израз. На среща във Версай на 15, 16, 17 юни 2000 г. се приема 
“Харта за културната идентичност и правото на културно многоо-
бразие“. В тази “Прокламация от Версай” се казва следното: 

Като взема предвид проведените от 15 до 17 юни 2000 г. в замъка 
Версай срещи на тема: Създава ли глобализацията на икономиката 
цивилизационни стойности?

Като взе предвид изразеното засилено искане за спазване и ук-
репване на богатствата, които дава многообразието, както в облас-
тта на природата, така и в областта на културата или в политиче-
ските институции на демокрацията;

Като взе предвид факта, че глобализацията може да получи ле-
гитимност само при упражняването на планетарна солидарност;

Като взе предвид, че правото на всеки гражданин за достъп до 
собствената му култура и до културното многообразие е елемент от 
развитието, в т. ч. икономическо и социално, на всички нации, на 
всички общности и на тяхното мирно съвместно съществуване;

Приемайки, че всяка култура е единствена, черпеща дълбоко от 
своите корени и от собственото си бъдеще, и допускайки, че дълго-
трайността £ трябва да бъде гарантирана;

19 Атали, Ж. Братства. Една нова утопия. С., ИК “Критика и хуманизъм”, 
2003, с. 142; 146. 
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Приемайки, че се налага световно усилие за солидарност, с ко-
ето да се осигури уважаването на културното многообразие във 
всички страни и за всички народи;

 Считайки, че е подходящо, за зачитането на интелектуалната 
собственост, да им се осигури повече условия за творчество, произ-
водство, разпространение, обмен и съхранение, за да се гарантира 
ролята им в културата;

Приемайки, че произведенията на духа, създадени както днес, 
така и в миналото, отговарят на необходимостта от културна иден-
тичност, одухотвореност и етичност, които се утвърждават под най-
различни форми в нашия свят. 

Асамблеята приема следната харта за културна идентичност и 
правата на културно многообразие:

1. Културната идентичност е всеобща принадлежност на члено-
вете на една общност или нация и представлява основен фундамент 
за техния демократичен избор. 

2. Всяка култура е единствена и незаменима. Тя не може да бъде 
забранявана или пожертвана в полза на друга култура. 

3. Правото на културна идентичност на индивидите и на наро-
дите е Човешко Право. То е неотчуждимо и неотменимо. Държавите 
и правителствата са гаранти за това право. 

4. Изразяването на културните различия е елемент от развити-
ето на всички общности и на тяхната солидарност. 

5. Правото на културно многообразие почива именно върху 
правото на свобода на изразяване. То може да бъде потърсено от 
всеки гражданин. 

6. Държавите и правителствата са гаранти, в национален и ин-
тернационален план, за зачитането на културното многообразие, 
гаранция за съвместното съществуване на всички култури. 

7. Произведенията на духа са отражение на културната иден-
тичност и мотор за развитието £. Когато те са обект на търговия, са 
поставени под действието на специални правила. 

8. Произведенията на духа не се конкурират помежду си както 
обикновените стоки или услуги. Като резултат от това, държавите и 
правителствата приемат и прилагат за тези произведения специал-
ни правила, зависещи от тяхното специфично естество. 
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9. Държавите и правителствата приемат всички мерки, необхо-
дими за гарантиране на дълготрайността на културната идентич-
ност и на културното многообразие, съобразявайки се с Универсал-
ната декларация за правата на човека и с конвенцията за съхранява-
не на правата на човека и фундаменталните свободи (Демократичен 
преглед, книга 46, пролет 2001). 

Освен това в “Конвенцията за съхранение и поощряване на ра- “Конвенцията за съхранение и поощряване на ра-“Конвенцията за съхранение и поощряване на ра-Конвенцията за съхранение и поощряване на ра-
нообразните форми на културно самоизразяване”, приета от Гене-”, приета от Гене-, приета от Гене- от Гене-от Гене-
ралната конференция на ООН от 20 октомври 2005 г. в Париж, се 
изтъква, че културното разнообразие е неотменима черта на чове- на чове-на чове-
чеството, което трябва да се пази, съхранява и развива, и че то, раз- че то, раз-че то, раз-
вивано в условията на демокрация, търпимост, социална справед- справед-справед-
ливост и взаимно уважение между народите и културите, е необхо-
димо за осигуряване на мира и безопасността на местно, национал-
но и международно ниво. Целите и принципите на тази конвенция 
са: защита и стимулиране на разнообразните форми на културно 
самоизразявяне; създаване на условия за разцвет и свободно взаи-
модействие на различни култури върху взаимоизгодна основа; по- основа; по-основа; по-
ощряване на междукултурния диалог с цел по-дълбокото взаимно 
разбиране; потвърждаване на суверенното право на държавата за 
поддържането, приемането и осъществяването на политики и мер- политики и мер-политики и мер-
ки, необходими за запазването и стимулирането на разнообразните 
форми на културно самоизразяване на своята територия и т.н. 

На ниво Европейски съюз също се обръща изключително голя-
мо внимание на развитието на разнообразните култури в общност-
та. Все по-емблематични стават думите на известния френски дъ-
ржавник, който има съществен принос за изграждането на Евро- Евро-Евро-
пейския съюз, Жан Моне, че “Ако можехме да започнем отначало, 
бих започнал с културата“. Дори и да не е вярно, това показва пре-
оценката за важността на културната политика в рамките на Евро-
пейския съюз. Културните аспекти се отчитат в публичната сфера 
и документи веднага след Втората световна война. В договорите от 
Брюксел (1948) и Париж (1954) със създаването на Western European 
Union културното сътрудничество се подкрепя наравно с укрепва- културното сътрудничество се подкрепя наравно с укрепва-
нето на демокрацията и защитата на човешките права. Създаването 
на ЮНЕСКО (1945) също е свързано със защита на мира и поощря- и поощря-и поощря-

Глава 1 • Идентичностите в съвременен социален контекст



24

ване на сътрудничеството между нациите чрез образование, наука 
и култура. Универсалната Декларация за човешките права от 1948 
г. защитава правото на участие в културния живот като условие за 
човешкото съществуване, интегритет и достойнство. През 1954 г. 
се създава Европейската културна конвенция, на чието основание 
Съветът на Европа постепенно поема отговорностите на Комисията 
по културни въпроси към Западния Европейски Съюз. Трансфор-
мирането на европейската икономическа общност в политическа 
все повече налага включването на културата като специфична сфе- специфична сфе-специфична сфе-
ра на определени политики. През 1961 г. Планът Fouchet акцентира 
върху научното и културното сътрудничество като една от целите 
на Съюза. А през 1973 г. Европейският съюз приема Декларация за 
европейската идентичност. След 1977 г. започва стимулирането на 
дебати чрез комюникета (по-важните от тях са Community action 
in the cultural sector – 1977, Stronger Community action in the cultural 
sector – 1982, A fresh boots for culture in the European community – 
1987, New prospects of Community cultural action – 1992, EU action 
in support of culture – 1994 и др.). Комюникето от 1987 г. включва 
специална част за културата, която е основа за разработването на 
чл. 128 от Договора от Маастрихт. От този момент до Програмата 
Култура 2007 г. е период на растяща динамика в културната поли- динамика в културната поли-динамика в културната поли-
тика на Европейския съюз. През последните две десетилетия в рам-
ките на Европейския съюз се формират политики с единствената 
цел – създаване на обща стратегия в областта на културата, която 
традиционно се смята за приоритет само на националната държава. 
Общата стратегия не означава елиминиране ролята на национална-
та държава в областта на културата. Напротив, тя е основен фактор 
в създаването на диалогичното поле, в чиито рамки се изграждат 
нормите на европейската общност. Фактически тя е носителят на 
мултикултурния характер на обществото и неговата трансформа-
ция към интеркултурни взаимоотношения. Първоначалните специ-
ализирани програми, насочени към отделни културни области, като 
“Калейдоскоп” (изкуство), “Рафаел“(исторически и музеен сектор), 
“Ариана” (литература), са заменени от Култура 2000, която е общо-
европейска структура за подпомагане на културата и спазва изиск-
ването да бъде допълващ механизъм към националните културни 
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политики. В правомощията £ влиза участие в културните дейности 
само ако те са планирани да бъдат извършвани на ниво общност, а 
не на национално ниво. Така тук се подчертава значението на оне-
зи културни феномени, които имат общоевропейско значение. Един 
от новите елементи в Програма Култура 2007 е разширяването на 
делиберативните пространства, т.е. форумите за обсъждане на про- на про-на про-
блеми на културата със структури на гражданското общество, твор-
ците, културните оператори и формирането на консенсус по опре- опре-опре-
делени теми на хората, работещи в културната сфера, засилването 
на транснационалния обмен на художествени и културни творби. 

Културната идентичност е специфична изпреварваща идентич-
ност, което означава, че въпреки липсата на пълния набор от обек-
тивни и субективни условия, които трябва да бъдат налични за съ-
ществуването й, в своя цялостен вид тя съществува изпреварващо 
и това се дължи на механизмите на автопойезис, на самотворението 
или, както други автори го наричат, самоструктуриране20. 

Трите идентичности са разположени във вектора на времето, 
така че етническата е свързана преди всичко с миналото, нацио-
налната – със сегашното, а културната – с бъдещето. Отношенията 
между отделните идентичности е отношение на възпроизвеждане 
на дадени елементи и елиминиране на налични структурни връзки. 
То се описва много точно с категорията снемане от диалектическата 
логика на Хегел. В националната идентичност се запазват като сне-
ти елементите на етническата идентичност, но не се възпроизвежда 
доминиращото значение на общия произход. В културната иден-
тичност се запазват всичките елементи, които образуват иденти-
фикационното поле на националната идентичност, но не се запазва 
определящото значение на политическото. Освен това и трите иден-
тичности лежат върху основата на протоидентичността и средата, 
която е образувана от личностните и социалните фактори, т.е. тези 
фактори, които определят структурно-функционалната конфигу-
рация на всяка една от тях. 

20 Лурье, С. Метаморфозите на традиционното съзнание. СПб, Типогра-
фия им. Котлякова, 1994, с. 34; 70–75. 
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Евристичността на релационисткия подход е във възможност-
та за по-оптимално концептуализиране на типа взаимовръзки в 
идентификационното поле на идентичността, структурирано от 
централно ядро и определен набор от елементи, с което се създава 
възможността по-точно да се описват модификациите в отделни-
те идентичности. Централният елемент е в различни отношения с 
всеки един от останалите и именно промяната на типа отношения 
между основния елемент и другите определя и конкретната релеф-
ност на дадена идентичност. Промените в националната идентич-
ност в продължение на десетилетия могат да бъдат описани, като 
се анализира типът отношения между структуроопределящото 
звено и останалите елементи. Например една твърда национална 
идентичност ще съществува при условие, че връзките между по-
литическото и елементите от идентификационното поле, свързани 
с държавността, са доминиращи и силно изявени. По-мек тип на-
ционална идентичност ще има при условие, че горните връзки са 
отслабени и доминиращи са отношенията между политическото и 
“културните” елементи от идентификационното поле. При всички-
те тези модификации се съхранява националната идентичност, за-
щото се запазва основната конфигурация на идентификационното 
поле, в което централната зона остава политическото. Аналогична 
е ситуацията и при етническата идентичност. И нейните трансфор-
мации се описват от характера на връзките между централната зона 
и останалите елементи. Конструирането и динамиката и на култур-
ната идентичност зависят от този тип отношения. Например може 
да се говори за зараждаща се културна идентичност, при която до-
миниращи са връзките между съ-преживяване-на-другостта и еле-
ментите, снети от националната идентичност и свързани повече с 
държавността. Ако доминират връзките между съ-преживяване-
на-другостта и снетите от етническата идентичност културни еле-
менти, сме в логическото право да допуснем специфична културна 
идентичност, изпълнена с етнически уникалности. При положение, 
че водещи са зависимостите между съ-преживяване-на-другостта 
и общия произход, ще се възпроизвежда някаква форма на “мек” 
етноцентризъм. 

Таня Неделчева
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Контекстите при промените в идентичноста

През последните десетилетия трансформиращите се идентич-
ности са зависими предимно от процеса на евроинтеграция, който в 
българското обществено съзнание е редуциран до правно-полити-ран до правно-полити- до правно-полити-
ческите £ аспекти. Тя обаче е комплексен социален процес на транс-
формация и модернизация, който обхваща всички слоеве и нива на 
българското общество. Бъдещето на нашата страна е зависимо от 
качеството и темповете на този процес, който (ако се дефинира с 
други думи) е постигане на съответствие между изградените тради-
ционни механизми, конкретния исторически опит, структурата и 
функционалната натовареност на всички сегменти както на българ-
ското общество, така и на европейските параметри във всяка област. 
Като цивилизационна стратегия евроинтеграцията има не само тех-
нологични, икономически, военни, законодателни, суровинни, но и 
чисто аксиологически и етносоциални измерения. В този смисъл 
тя е едновременно трансформация на националната идентичност и 
формиране на европейска, т.е. на културна идентичност. 

Първата и най-субстанциална характеристика на евроинтегра-ална характеристика на евроинтегра-лна характеристика на евроинтегра-
цията е трансформацията на националната идентичност, която хи-та на националната идентичност, която хи- на националната идентичност, която хи-хи-
потетично може да се “движи” по два вектора. Единият е свързан с 
акценти върху властовите компоненти, което означава втвърдяване 
на националната идентичност, засилване на държавническото, на 
проявите на различни форми на национализъм. Другият отразява 
нарастването на значението на културните елементи и намаляване-
то на ролята на властническите. И двете “движения” на трансфор-ете “движения” на трансфор- на трансфор-
мация зависят от редица исторически и актуални съвременни фак-редица исторически и актуални съвременни фак-
тори. Влиянието на исторически насложилите се фактори е свърза-Влиянието на исторически насложилите се фактори е свърза- е свърза-
но предимно с амбивалетно критично-апологетично отношение. В 
българското обществено съзнанието има много устойчиви нагласи 
в това отношение. Историческите предпоставки на втория пласт в 
националната идентичност са акцентите върху идеално-норматив-
ното виждане на Европа. За българските възрожденци норматив-
ният образ на Европа е свързан с политически и граждански сво-
боди, с демократична уредба, с гражданско общество и др., които се 
противопоставят на изостаналата Османска империя. 

Глава 1 • Идентичностите в съвременен социален контекст
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Тази амбивалетност в отношението към Европа всъщност про-
дължава и може да бъде илюстрирана и с примери от целия XX в. 
Дори по време на социализма двойствеността се проявява, от една 
страна, във властовото идеологическо критично-отхвърлящо отно-
шение към Западна Европа, а от друга, в масовото предпочитане на 
по-качествените стоки от т.нар. второ направление, образование, 
начин на живот и т.н. . 

Промяната на националната идентичност и формирането на 
нова зависят обаче преди всичко от реално действащите сега фак-
тори. Тези, които допринасят за реализирането на първия вектор, са 
преди всичко дистанциите между показателите на западноевропей-
ските (и централноевропейските) страни и българските в областта 
на доходите, произтичащата от тях корупция, недоверието в съдеб-
ната система, престъпността и др. Сондажите на Евробарометър 
показват, че българите са най-големите песимисти по отношение 
на евроинтеграцията, защото не е ясно как ще се стиковат ниските 
доходи с европейските цени. Подобни факти само увеличават ско-
ростта на “движение” по властовия вектор. Тук действат и чисто 
идеологически платформи, които свързват евроинтеграцията с раз-
растването на национализма. 

“Движението” с акценти върху културния слой от идентифика-
ционното поле на националната идентичност произтича от дейст-
вието на фактори, които създават по-оптимистична картина. Или 
ако цитираме Хусерл с текст от Виенската му лекция, “Кризата на ев-
ропейското съществуване има само два изхода: залезът на Европа в 
нейното отчуждаване от собствения £ рационален жизнен смисъл, 
деградирането до неприязън към духа и до варварство или възраж-
дането на Европа от духа на философията чрез един окончателно 
преодоляващ натурализма героизъм на разума.” Тук ясно се раз-
граничават фактическото и нормативното, наличното и идеалното, 
военните европейски практики и хуманитарната епистема, носена 
от духа на философията и героизма на разума. Във втория смисъл 
Европа е преди всичко регулативна идея. Тя е такава не само за нас, 
представителите на балканските страни, но и за държавите от За-
падна и Централна Европа като реални политически, икономиче-
ски, културни, военни и други практики. Ценностите, имплицира-
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ни от идеята “Европа”, са развити в древна Гърция и това е светската 
рационалност и либерално устройство на живота, юдейско – хрис-
тиянското уважение към индивида, римското гражданско начало с 
разбирането за естествените права на човека, личната отговорност 
и ново-европейското разделение на властите. 

В нормативен план ядрото на западната цивилизация се фор-
мира от: 1) класическото наследство (гръцката философия и ра-
ционализъм, римското право, латинския език и християнството; 
православната цивилизация също така наследява класическата 
цивилизация, но в никакъв случай в този мащаб); 2) католицизма 
и протестантството (сред западните народи е развито усещането, 
че те се различават от турците, маврите, византийците); 3) евро-
пейските езици (западът се различава от другите цивилизации по 
многобройността на езиците си); 4) разделението между духовна и 
светска власт, социален плурализъм (характерни за Запада са въз-
никването и утвърждаването на различни автономни групи, които 
не се основават на кръвни или на брачни връзки); 5) принципа на 
правото; 6) представителните органи; 7) индивидуализма21. 

Не може обаче да не се отчете, че процесите на евроинтеграция 
протичат в сложна обстановка, свързана с редица кризисни явле-
ния и засилващи се противоречия в самия Европейски съюз. По-
видимо събитие в това отношение е дискусията за Европейската 
конституция и нейното неодобрение от Франция и Холандия. Съ-
ществен фактор за увеличаване на общото цивилизационно бъдеще 
са процесите на ислямски фундаментализъм и фактическият отказ 
от християнството като един от основните конституиращи факто-
ри на европейските ценности. В реалния живот на западната циви-
лизация се отчитат редица кризисни явления. Добра илюстрация 
са наблюденията на Саид Мусали Лари, в които западният начин на 
живот се сравнява с този на мюсюлманина. Според автора западна-
та цивилизация, макар и преодоляла много материални неудобства, 
страда от разпадане на семейния живот, престъпления, засилваща 
се употреба на алкохол и наркотици, всезадоволеност, сексуална 

21 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на 
световния ред. С., Обсидиан, 1999, с. 95–96. 
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разпуснатост, висока степен на самоубийства и др., което води до 
липса на духовно начало и топлота22. Размерът на тези явления по-
казва и Фукуяма в книгата си “Големият разлом“. Той обаче свързва 
увеличаващата се аномия във високоразвитите западни общества 
с прехода от индустриално към информационно общество23. Из-
ключително важен проблем поставя Лоик Вакан, който показва как 
под влияние на неолибералните политики социалната държава се 
превръща в наказателна – резултат от влиянието на американската 
наказателна политика върху европейските държави. Поради това 
Европа е на кръстопът, “изправена пред историческата алтернатива 
между, от една страна – след време да затвори бедните и да установи 
полицейски и наказателен контрол на населението, дестабилизира-
но от революцията в наемните отношения на труд и заплащане и 
от произтичащото от нея отслабване на социалното осигуряване, 
и от друга – още сега да създаде нови права за гражданите (като, да 
речем, доход за съществуване, независим от извършеното или не-
извършването на трудова дейност, образованието и пълната меди-
цинска застраховка), както и активно да реконструира социалния 
капацитет на държавата, което бързо да доведе до създаването на 
европейска социална държава, достойна за това име. От този избор 
зависи типът цивилизация, който Европа иска да предложи на сво-
ите граждани.”24 Тази алтернатива също е свързана с векторите на 
трансформация на националната идентичност. Безспорно е, че уве-
личаването на затворите, надзирателите, разходите е стабилизиране 
на контролните и наказателните функции на държавността, което 
е в основата на формирането на твърда национална идентичност. 
Втората алтернатива, очертана от Л. Вакан, предполага акцентиране 
върху културните елементи от идентификационното поле на наци-
оналната идентичност. Посочените тук фактори са само една част 
от сложните процеси по отношение на България, защото по тради-

22 Лари, Сайид Муджтаба Рукни Мусави. Западная цивилизация гла-
зами мусульманина. Баку, Центр исламоведческих исследований “Иршад”, 
1992. 

23 Фукуяма, Фр. Големият разлом. С., Рива, 1999. 
24 Вакан, Л. Затворите на нищетата. С., ЛИК, 2004, с. 118. 
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ция тя принадлежи към друг исторически формирал се цивилиза-
ционен модел – византийския. Хънтингтън задава въпроса: “на кои 
страни трябва да се гледа като на европейски…” и съответно като 
на потенциални членки на Европейския съюз, НАТО и други по-
добни организации? И отговаря: “…най-убедителен и категоричен 
отговор на този въпрос се корени в съществувалата векове наред 
голяма историческа разделителна линия между народите на запад-
ното християнство и православните и мюсюлмански народи. Тази 
граница датира още от разделението на Римската империя през 
IV в. и от създаването на Свещената римска империя през Х в. Тя е 
минавала там, където я съзираме и сега, в продължение поне на пет 
века. Започвайки от север, от сегашните граници между Финлан-
дия и Русия и между балтийските страни (Естония, Латвия и Лит-
ва) и Русия, пресича западната част от Беларус, през Украйна, къ-
дето разделя униатския Запад от православния Изток, продължава 
през Румъния, където отделя Трансилвания с нейното католическо 
унгарско население от останалата част, през бивша Югославия по 
границата, разделяща Словения и Хърватска от другите републи-
ки. На Балканите, разбира се, тази линия съвпада с историческото 
разделение между Австроунгарската и Османската империя. Тя е 
културната граница на Европа, а в периода след Студената война се 
очертава и като политическата и икономическата граница на Евро-
па и на Запада. … Европа свършва там, където свършва западното 
християнство и започват ислямът и православието.”25

Очевидно е, че трансформацията на националната идентичност 
ще зависи от множество фактори и тяхното ситуиране в конкретен 
период от време, но на този етап и двете възможности са с еднакъв 
хоризонт на реализируемост. 

В това отношение не трябва да се пренебрегват и чисто ци-
вилизационни специфики, свързани с традициите на римската и 
византийската аксиологична координатна система. Например д-р 
Барбара Кригер отбелязва, че “повсеместно ни се налага един ул-ригер отбелязва, че “повсеместно ни се налага един ул-овсеместно ни се налага един ул-
тралиберален модел, който е абсолютно чужд на славянската тра-

25 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на 
световния ред, с. 224 – 225. 
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диция, преди всичко защото напълно отрича изявата на волята и 
властта на нацията, докато тъй наречената “свободна конкуренция” 
просто прикрива неограничената власт на силните над слабите. 
Защото на всички е известно, че едрият капитал ще надделее над 
дребния, а държавното предприятие, лишено от дотации, ще бъде 
погълнато от международния концерн. Между различните славян-Между различните славян-
ски страни в рамките на провежданата от тях прозападна политика 
се забелязват известни различия. Полша например следва откро-
вено проамериканска ориентация, докато чешкото правителство е 
склонно към сливането на националната икономика с германска-
та… Днес славянските страни са изправени пред проблема за своя 
политически и културен статус в рамките на така реализиращия се 
интеграционен процес. А от активизирането на тяхната роля са за-А от активизирането на тяхната роля са за-
интересовани не само те самите, но и Европа като цяло, защото тък-
мо в славянските култури все още е максимално съхранена онази 
духовна творческа алтернатива на крайния икономически либера-крайния икономически либера-
лизъм, която може да послужи като реална основа за изграждането 
на една истинска “обединена Европа на нациите”26. 

Устойчивостта на националната идентичност

Какво обаче се случва през последното десетилетие с трансфо-
рормациите на българската национална идентичност? В изследва-
нето от 2004 г. се открояват следните параметри на националната 
идентичност. Все още националната държава е по-притегателният 
смислово-ценностен център в съзнанието на гражданите на Бълга-
рия. Много характерни в това отношение са отговорите на въпроса 
“Според Вас, когато България стане член на Европейския съюз, от-
говорност предимно на България или на Европейския съюз ще бъде 
решаването на проблемите, свързани с:” (вж. табл. 1). 

26 Кригер, Б. Евроинтеграция... с какво ? – НИЕ, 2002, бр. 6. 
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Таблица 1. 

На ЕС На 
България

Не мога да 
преценя

Културата 7,9 83,2 8,9
Образованието 11,4 79,8 8,9
Здравеопазването 13,5 77,4 9,1
Бедността 21,3 69,5 9,1
Безработицата 21,5 68,5 10,0
Престъпността 26,0 64,5 9,6
Състоянието на околната среда 23,6 63,8 12,7
Икономическото развитие 28,6 61,4 10,0
Защитата на територията 31,7 58,3 10,0

Българите разчитат предимно на държавата за решаването на 
всички посочени по-горе проблеми, и особено на проблемите на 
културата и образованието. Само при “защита на територията” по-
ложението се променя. Почти половината от българите преценяват, 
че тук отговорностите на Европейския съюз са по-големи. Домини-
ращото очакване е българските държавните органи да са отговорни 
за развитието на жизненоопределящите сфери на социален живот. 

Таблица 2. 

Ролята на ЕС и на българската държава за развитието на наци-
оналната ни култура се оценява така: 

ЕС България
Българи 6,7 86,0
Турци 17,4 64,3
Роми 12,4 69, 7
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Таблица 3. 

Ролята на ЕС и на българската държава за развитието на обра-
зованието се оценява така:

ЕС България
Българи 10,2 82,0
Турци 20,3 64,9
Роми 12,2 74,5

Единственият случай, при който разпределението е в полза на 
Европейския съюз, е при позицията “защита на територията”, къде-
то турците дават предпочитанията си на Европейския съюз, а почти 
една трета от българите виждат в ЕС сериозен гарант на национал-
ните граници. Това означава, че вече текат едновременно първите 
процеси на деструкция на националната идентичност, доколкото 
се осъзнава от гражданите на националната държава ерозирането 
на границите и структурирането на новата, европейската идентич-
ност, като изпреварващо се формират елементи от нея – територия-
та на “родината” започва да се преживява като част от европейското 
пространство. 

Таблица 4. 

За защита на територията: 

ЕС България
Българи 31,5 60,3
Турци 43,2 42,5
Роми 13,5 52,7

Акцентите върху националната държава са свързани пряко с 
подчертаването на българското в ситуцията на присъединяване-
то, което личи от отговорите на въпроса “След присъединяването 
на България към Европейския съюз бихте ли се преселили в някоя 
друга страна в него?” Категоричното мнение “Нямам намерение 
да се преселвам в друга страна” изразяват 72,1% от респондентите. 
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Само 4,3 % от тях имат твърдото намерение да заминат да живеят 
в друга страна. Дори представителите на етническите групи като 
цяло споделят общата тенденция: 

Таблица 5. 

След присъединяването на България към Европейския съюз 
бихте ли се преселили в някоя друга страна в него?

Да При възможност Не
Българи 4,2 21,8 74
Турци 3,4 29,7 66,9
Роми 2,6 57,7 40

Само ромите демонстрират по-голяма отвореност към света, но 
и при тях това е условно, защото 57,7% биха живели в друга страна 
“само ако се появи подходяща възможност“. 

Подчертаването на българското в различни аспекти от анке-
тираните е на фона на общото положително отношение към при-
съединяването. На въпроса “Вие лично желаете ли да се присъеди-
ни България към Европейския съюз?” положителен отговор дават 
75,7%, а категорично отрицателен отговор само 4,6%. Етническото 
разпределение е следното:

Таблица 6. 

Вие лично желаете ли да се присъедини България към Европей-
ския съюз?

Да Не
Българи 75,5 5,0
Турци 71,5 1,4
Роми 85,5 3,8

Тези резултати показват, че българските граждани не поста-
вят българското в опозиция на европейското, а го ситуират в нови 
европейски реалности. Вписването на българското в европейско-
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то е динамичен процес, който зависи изключително от доминира-
щите социални нагласи. В българското общество на този етап има 
динамично променящ се образ на Европа, разбиран като сложен 
синтетичен когнитивен и емоционален продукт, доколкото при-
тежава изключителна пластичност, способност за непрекъсната 
диференциация съобразно социално-икономически ситуации, 
медийни акцентуации, социални нива и др. Именно той е в ос-
новата на ценностното отношение на българите към процеса на 
евроинтеграция и следователно – в основата на еврооптимизма 
или евроскептицизма. 

“Средният” йерархичен модел на образа на Европа изглежда 
така: 

• спазване на законите;
• съответстващо заплащане на труда;
• административна уреденост; 
• зачитане достойнството, правата и свободата на личността; 
• високо качество на образованието; 
• поощряване на индивидуалната инициатива; 
• опазване на околната среда; 
• уважаване правата на малцинствата. 
Ако се създаде разказ за този образ, ще се получи следното: Ев-

ропа е име на общност, в която на първо място се спазват законите, 
има съответно заплащане на труда и административна уреденост; в 
центъра на ценностната £ система са личното достойнство и права 
на човека, възможността да се получи високо образование и либе-
ралната ценност, свързана със свободата на частната инициатива 
и предприемаческия дух; на последните места се акцентира върху 
екологията и уважението на правата на малцинствата. Този средно 
статистически модел показва всъщност дефицитите на реалната си-
туация, в която живеят българските граждани. Те се нуждаят много 
повече от правов ред, от ефективно спазване и прилагане на закони-
те, а след това мислят за “европейски заплати“. Етническите българи 
модифицират в определена степен средностатистическия модел и 
се очертава по-друг профил: на първите места са административна-
та уреденост и спазването на законите, следвани от опазването на 
природната среда, традиционното за българската етническа група 
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високо качество на образованието, съответстващото заплащане на 
труда (което показва в известна степен, че тук има проблем), зачи-
тането на личността и индивидуалната инициатива и на последно 
място правата на малцинствата. 

По-чувствителни към правата на малцинствата са турците, 
които поставят тази характеристика на шесто място. Вероятно те 
продължават да насочват вниманието си към този проблем все още 
поради т.нар. възродителен процес. За тях на първо място е админи-
стративната уреденост, на второ – законовият ред, на трето (както 
и при българите) – опазването на околната среда. Съвпадение има и 
при четвърта позиция – високото качество на образованието (тази 
група цени високото качество на образованието дори повече, откол-
кото го ценят българите). На пето място – зачитането правата на 
личността и на седмо – достойното заплащане на труда. 

“Ромският образ на Европа” е особено специфичен. Най-голя-
мо е разминаването с другите “образи” по отношение правата на 
малцинствата. Тук те са на втора позиция. На първо място е спаз-
ването на законите. На трето – административната уреденост. На 
четвърто – опазването на природната среда. На пето – зачитането 
на правата на личността. Ромите са най-индиферентни към начина 
на заплащане на труда (поставят го на шесто място) и индивиду-
алната инициатива (на последно). Така йерархизираните параметри 
правят този образ отчасти противоречащ на реалната им ценностна 
система, проявяваща се в поведенски действия: На първите пози-
ции се поставят социално желателните определености. В това отно-
шение впечатляваща е гъвкавостта на етническата общност. На пос-
ледните позиции стоят характеристиките, които фактически нямат 
стойност за групата. Извеждането на причините за такъв резултат 
е определено претенциозна амбиция и реализацията £ при толкова 
малко информация е невъзможна. Някои особености в ромския об-
раз на Европа се дължат и на протичащите в момента процеси сред 
тази общност – активно етническо обосособяване и еманципиране: 
конструиране на самата общност, изграждане на политически, ин-
телектуален и икономически елит. Ромското малцинство е в състо-
яние на търсене на нов социален образ и ефективни механизми за 
фактическото реализиране на съответните си права и задължения. 
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Това му позволява да показва повишено социално самочувствие, 
което имплицира друга гражданска позиция, засилване на цент-
ростремителните тенденции и преодоляване на различните форми 
на маргинализация. 

В процеса на формиране и еманципиране на себе си като дос-
тойна етническа общност се преминава и през активно етническо 
манифестиране и форми на етноцентризъм, съпроводени с видими 
за обществото противопоставяне на другите етнически общности 
(в конкретни събития) и опити за засилване на междуетническото 
напрежение и дистанции – да се разграничим от другите, за да се 
определим. 

Популярната хипотеза, че има едва ли не обратнопропорцио-
нална зависимост между чувството за принадлежност и нараства-
нето на възрастта, не се оправдава: като цяло при поколението над 
60 години (66,0%) няма особено различаващи се параметри от оста-
налите възрастови групи. За сравнение могат да се посочат резул-
татите за поколението от 18 до 29 години – 62,7%, а за възрастовата 
група от 30 до 39 години – 59, 5%. Малко по-различно е положението 
с хората във възрастовата граница 40 – 49 години – те имат най-
нисък процент на много слабо чувство за принадлежност – 9, 3% (в 
сравнение с другите групи), но пък за сметка на това са с най-висок 
процент на слабо чувство – 51,6%. Вероятно тази разлика показва 
наличието на сравнително висока степен на определена готовност, 
антиципация, изпреварваща идентичност спрямо Европа. Това е 
една от най-активните върастови групи и именно тук се осъщест-
вяват онези “натрупвани”, които могат да се трансформират в по-
ложително чувство за принадлежност. Не е без значение и фактът, 
че точно тази възрастова група съставлява най-голяма част от ак-
тивното население на България. Може би тя чувства социалната си 
отговорност за обществото и има най-ясно изграден бъдещ образ за 
развитието му. 

При разпределението по етноси се запазва общата тенденция 
– повече от половината от представителите на етническите бълга-
ри, турците и ромите са със слабо или много слабо чувство за при-
надлежност. Но и тук има определени любопитни подробности. 
Например при ромите е най-висок процентът на силно чувство за 
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принадлежност (34,5 %) в сравнение с българите и турците (съот-
ветно – 31,2% и 22,5%). Турците са с относително най-висок процент 
на слабо или много слабо чувство за принадлежност (общо 70, 6%), 
следвани от българите (61,3%) и ромите (65,6%). С най-висок процент 
на силно и много силно чувство са българите (38,7%). Обяснението 
на тези данни не може да се осъществи само с един фактор, защото 
при ромите действат определено някакви дълбоки етнически ар-
хетипове. При турците също доминират традиционни механизми 
на затвореност на общността. За българите вероятно имат значение 
по-високата мобилност и ниво на образование. 

Най-интересни са данните за разпределението на чувството за 
принадлежност според населеното място. Естественото очакване, 
че в по-големите градове и най-вече в София ще има най-ярко из-
разено чувство за принадлежност, не се потвърждава. Вярно е, че в 
София е най-малък процентът на много слабо изразяване на това 
чувство (8,2%) в сравнение с голям град, малък град и село – съот-
ветно 11,9%, 13,1%, 19, 5%. Ако изключим необяснимата флуктуация 
в село – център на община, където има силно чувство за принадлеж-
ност (55, 5%), във всички други случаи се запазва общата тенденция 
– оценките на повечето от половината от анкетираните “натежават” 
при позициите слабо и много слабо чувство за принадлежност. 

Ако се обобщи, трябва да се каже, че на този етап по-голямата 
част от българите влизат в Европейския съюз, без да са изградили 
чувство за принадлежност. В тази ситуация много лесно може да 
бъде мултиплициран евроскептицизъм, особено като се имат пред-
вид прогнозите за увеличени трудности в началните години след 
присъединяването. Това означава, че потенциално съществува до-
бра среда за “култивиране” на отрицателни нагласи към присъеди-
няването. Естествено е, че и в това отношение има различни нива, 
доколкото с по-голямо влияние са онези от респондентите, които 
живеят в големите градове и са в активна трудова възраст, с по-ви-
соко образование. 

Резултатите от отговорите на въпроса “Общността на кое от по-
сочените места чувствате, че Ви е най-близка?” потвърждават гор-
ните изводи и интерпретации. Общото разпределение нарежда на 
първо място собственото място на живеене (53,1 %), на второ място е 
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България (27,9%), на трето – собственият регион (11,6%), на четвърто 
е Европа (3,1%), следва общността на света (2,5%) и на последно мяс-
то са Балканите (1,8%). Разпределението не е толкова странно, защо-
то социалната идентификация наистина е свързана с най-близките 
референтни общности, значимите други, с които си в непрекъснат 
(реален или въобразен) контакт, а след това с по-дистанцираните 
и изтеглени към периферията на личното жизнено битие социал-
ни кръгове. Тук прави впечатление само малкият относителен дял 
на онези, които чувстват Европа “най-близка”, както и силно свър-
заните с Балканите, което е обяснимо в перспективата на общото 
ни балканско минало, свързано с напрежения, които все още имат 
значение. Вътрешно структурното диференциране на чувстващите 
Европа най-близка потвърждава възможните хипотези, защото с 
повишаване на образованието се повишава и “близостта” с Европа. 
Тук има правопропорционална зависимост. 

Таблица 7. 

Колко силно е чувството Ви за принадлежност към Европа?

Образование Силна привързаност към Европа
Без образование 0
Начално 0
Основно 8
Средно общообразователно 2,1
Средно специално 2,8
Полувисше 4,8
Висше 8,4

Обратна е зависимостта между възрастта и близостта с Европа 
– най младите чувстват Европа най-близка:
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Таблица 8. 

Колко силно е чувството Ви за принадлежност към Европа?

Възраст Силна привързаност към Европа
От 18 до 29 години 6,6
От 30 до 39 години 3,4
От 40 до 49 години 2,7
От 50 до 59 години 1,9
Над 60 години 1,4

По етнически признак данните съвпадат с горните изводи – 
българите “изпреварват” турците и ромите по усещането за близост 
с Европа. Съответно дяловете са: при българите – 3,4%, при турците 
– 1,0% и при ромите – 0%. 

Основанието за еврооптимизма обаче се крие не в самоиденти-
фикацията на гражданите на България, а в техните надежди, свър-
зани с членството на държавата в тази общност. Най-категорични в 
това отношение са отговорите за степента на доверие в европейски-
те, българските държавни и местните институции. 18,7 % от бъл-
гарите имат пълно доверие в европейските институции, в българ-
ските институции – 5,9% и в тези на местната власт – 14,9%. В най 
висока степен отсъства на първо място в българските държавни 
институции – 40, 4%, следвани от институциите на местната власт – 
36,1%. Европейските институции имат сравнително нисък процент 
недоверие – 17,2%. За съжаление елементите на еврооптимизъм не 
са толкова безспорни, защото този положителен поглед към евро-
пейските институции се дължи преди всичко на разочарованието 
от българските структури на властта, а не от реалното общуване на 
българите с европейските институции. Независимо от липсата на 
доверие в българските институции респондентите разчитат пре-
димно на тях при решаването на въпросите, свързани с безработи-
цата, икономическото развитие, бедността, образованието, здраве-
опазването и т.н. В този смисъл са отговорите на въпроса “Според 
Вас, когато България стане член на ЕС, отговорност предимно на 
България или на ЕС ще бъде решаването на проблемите, свързани 
с безработицата, икономическото развитие, бедността, образовани-
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ето, здравеопазването, културата, защитата на територията, прес-
тъпността, състоянието на околната среда?“. 79,4% от респондентите 
дават предимство на България и съответно на българските държав-
ни институции, на фона на 58,3% от тях, доверяващи се на “Европа“. 
Тези данни също така потвърждават основната хипотеза, че българ-
ското общество се намира във времето на модерността – с акценти 
върху държавността, но с отвореност към европейските структури. 
Именно това е в основата на изграждащия се еврооптимизъм, а с 
това и на нова културна или европейска идентичност. В този сми-
съл може да се каже, че еврооптимизмът не е идеологическо клише, 
а налична реалност, която има сложна когнитивна структура, за-
щото в нея съ-съществуват усещане за изначално присъствие в Ев-
ропа-изобщо, доминиращо чувство за непринадлежност към днеш-
на Европа (заплати, технологии, правов ред, стандарт на живот) и 
големи надежди за приемане като политически акт. Тук очевидно 
има тънка преплетеност на фактическото, наличното битие и нор-
мативното, очакваното – все-още–не-битие. Така еврооптимизмът 
е на границата на действителното и възможното, актуалното и по-
тенциалното, реализираното и реализиращото се. 

от национална към културна идентичност

Процесът на евроинтеграция, макар и все още като възможен и 
очакван, е съпроводен с промени в етническите дистанции, с фор-
мирането на наченките на една бъдеща евроидентичност. Като цяло 
може да се каже, че трансформацията на етническите дистанции е 
свързана с промяната изобщо на етническото, което все повече се 
отдалечава от структуроопределящия “общ произход” и акценти-ия “общ произход” и акценти- “общ произход” и акценти-“общ произход” и акценти-общ произход” и акценти-” и акценти- и акценти-
ра върху стратегическия, инструменталния избор на общност за 
идентификация, релевантна на определени ресурси. Това означава, 
че етническите дистанции променят като цяло своята координатна 
система на съотнасяне в резултат на радикално променящата се на- в резултат на радикално променящата се на-радикално променящата се на-променящата се на-на-
ционална идентичност по посока на формирането на културна или 
евроидентификация. Тук вече етническите дистанции или разли-
ки не са граници, които разделят, а знаци на различност, която съ-
съществува с друга различност. Но това са тенденции, които, макар 
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и видими, се проявяват с различна структурна и функционална на- видими, се проявяват с различна структурна и функционална на-
товареност при различните общности. Например след увеличаване 
на етническото напрежение през 80-те години на ХХ в., като резул- на ХХ в., като резул- като резул-
тат от т.нар. възродителен процес с насилствената промяна имената 
на българските турци, трансформацията на етническите дистанции 
навлезе в относително спокоен режим. Най-видими са тези промени 
при българските турци, които се легитимираха като политически 
фактор чрез създаването на политическа партия, в която първона-р чрез създаването на политическа партия, в която първона- чрез създаването на политическа партия, в която първона-
чално членуват предимно или само етнически турци, а в последни-
те години електоралният състав се “разнообрази” чрез членството 
на етнически българи, роми и др. Или етническите дистанции по 
линията мнозинство (етнически българи) – малцинство (етнически 
турци) се скъсяват. Друг процес се наблюдава при ромите – в мо-се скъсяват. Друг процес се наблюдава при ромите – в мо-е скъсяват. Друг процес се наблюдава при ромите – в мо-т. Друг процес се наблюдава при ромите – в мо-. Друг процес се наблюдава при ромите – в мо-омите – в мо-мите – в мо- – в мо- в мо-
мента етническите дистанции спрямо доминиращото етническо 
мнозинство се увеличават. При българските роми има засилен про- се увеличават. При българските роми има засилен про-
цес на формиране на икономически и политически елити, засилен 
протест срещу икономическото им положение, развиващо се само-срещу икономическото им положение, развиващо се само- икономическото им положение, развиващо се само-ото им положение, развиващо се само-то им положение, развиващо се само-виващо се само-иващо се само-ващо се само-се само-
съзнание и желание за активно включване в социалния живот. Тук 
посочената тенденция има различна скорост и натовареност. Тя се 
проявява най-ясно при ромските елити и най-слабо при най-ниско 
стоящата част от ромската общност. 

Изследването категорично показва, че еврооптимизмът е свър-
зан най-силно с младите хора. За тях Европа е най-близка. Тя задава 
онзи ценностен хоризант, с който те свързват своето бъдеще и реа-
лизация. Именно те са и носителите на формиращата се културна и 
евроидентичност. Тук този процес протича с най-високи темпове, 
засяга най-дълбоко тази прослойка, най-положително е емоционал-
ното отношение. 

Условно може да се, че формирането на културна идентичност 
е фактически началото на изграждането на евроидентичност, която 
е проблем не само за българските граждани, но и за гражданите на 
основните европейски страни като Франция или Германия. В обща 
декларация със заглавие “След войната: Възраждането на Европа” 
Юрген Хабермас и Жак Дерида призовават към общ европейски от- призовават към общ европейски от-към общ европейски от-
говор “на баланс срещу хегемонията на Съединените щати”, създа-“на баланс срещу хегемонията на Съединените щати”, създа-на баланс срещу хегемонията на Съединените щати”, създа-ята на Съединените щати”, създа- на Съединените щати”, създа-”, създа-
ването на “европейска идентичност”, т.е. усещане за патриотизъм. 

Глава 1 • Идентичностите в съвременен социален контекст
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Европатриотизмът винаги е тежка задача за фрагментирана Евро-
па, която, по думите на авторите, е в състояние на “постнациона-
лизъм“. В диалога между Хабермас и Дерида във “Философия във 
време на терор” се изказва идеята, че Европа, за разлика от Съедине-” се изказва идеята, че Европа, за разлика от Съедине- се изказва идеята, че Европа, за разлика от Съедине-та, че Европа, за разлика от Съедине-, че Европа, за разлика от Съедине-
ните щати, е преодоляла националния шовинизъм и милитаризъм 
и сега предпочита международните правни тела пред силата като 
инструмент за разрешаване на конфликти. Втората идея е, че евро-
пейците дефинират равенството не просто в американския смисъл 
на равенство пред закона, но като социален договор, включващ от-
носително равенство и в стандартите на живот, което е задължение 
на държавата и което трябва да бъде прилагано (поне на теория) и 
към света като цяло. Въпреки че определят своя “постнационален” 
европейски патриотизъм като израз на интелектуална вярност към 
демократичните и просвещенски принципи, Хабермас и Дерида 
наблягат и на нуждата Европа да изгради емоционална връзка със 
своите граждани, т.е. да има реална идентификация, а не служебно-
формално-декларативна. 

Едновременно със самоопределянето си чрез опозицията спря- самоопределянето си чрез опозицията спря-нето си чрез опозицията спря- чрез опозицията спря-
мо САЩ европейците се изправят и пред собствените си вътрешни 
проблеми. Най-големите държави в ЕС (Германия, Франция и Ве-(Германия, Франция и Ве-Германия, Франция и Ве-
ликобритания) имат значителни мюсюлмански малцинства, в кои-) имат значителни мюсюлмански малцинства, в кои- имат значителни мюсюлмански малцинства, в кои-
то голяма част от хората живеят като слабо интегрирани чужденци. 
Заглавието на последната колекция от есета на френския философ 
Етиен Балибар е формулировка на важен, все още рядко изказван 
въпрос: “Ние, Народът на Европа?” В тази книга той твърди, че 
Европа трябва да преосмисли своето определение и разбиране за 
гражданство, ако иска да изкорени социалната сегрегация на кон-
тинента, която според него е равносилна на апартейд. Но опитите 
за промяна на дефиницията за гражданин на ЕС, вкл. разширява-
нето на правата на чужденците, срещат твърда съпротива, както от 
малките, по-хомогенни държави, така и от по-големите. Основната 
надежда е, че “всички ние ще си останем французи, немци, англича-всички ние ще си останем французи, немци, англича-
ни, ирландци, поляци, португалци, гърци или шведи, но ще можем 
въпреки всичко да споделяме нещо общо, необяснимо и видно: при-
вилегията да живеем под покрива на една крепост на име Европа“. 
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Днешните млади хора в ЕС, за които собственото им гражданс-
тво (или гражданства), местоживеенето, държавата, където ще учат, 
и езикът, на който ще получат образованието си, са въпрос единс-
твено на личен избор и възможности, естествено ще имат различно, 
много по-успокоено отношение както към своята национална иден-
тичност, така и към проблема с националния суверенитет. Имен-
но у тези поколения ще възникне (и вече възниква) прословутата 
европейска идентичност (около която в момента се водят толкова 
спорове не само вътре в Евросъюза), за чието укрепване не са до-), за чието укрепване не са до-за чието укрепване не са до-
статъчни само обща валута, отворени граници и европейска конс-
титуция. Идентичност, която се крепи не само върху удобствата на 
днешния ден, но и върху понякога мъчителното преосмисляне на 
общата история. Защото, за да си в една общност със своя съсед, все-
ки от двама ви трябва да се откаже от няколко века идеологически 
и националистически интерпретации на общата история, да види 
“вините” на “своята” държава и нещастията на “чуждите“. 

Но принципно не може да не се отбележи, че е вярна конста-
тацията за отсъствието у европейското население като цяло на 
обща европейска идентичност. По-голямата част от хората винаги 
ще останат верни на своята нация, религия и корени. Расте обаче 
нов социален слой на младите професионалисти, които вземат ак-ен слой на младите професионалисти, които вземат ак-н слой на младите професионалисти, които вземат ак-слой на младите професионалисти, които вземат ак- младите професионалисти, които вземат ак-мат ак- ак-ак-
тивно участие в различни програми на Европейския съюз или в 
други схеми на обмен и които в момента живеят и работят в други 
държави, бидейки в брачен съюз с хора с различна от тяхната наци-
онална принадлежност. Те ще положат основата на новата еврои-. Те ще положат основата на новата еврои-новата еврои-
дентичност в следващите десет или двадесет години. 

амбивалентните образи на идентичността

Културната или евроидентичността има комплексно социално 
битие, защото съществува и като тенденция, и като конструктивна 
идея, спрямо която се моделират определени реалности. Битието £ 
е и фактическо състояние, и нормативност. Но главното е, че новата 
идентичност не затваря, а предполага мрежа от различни култури 
и жизнени етоси, органично свързани с модерната рефлексивност 
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и съседство на различни символни изображения, и самобитна кул-
турна семантика и диалог. Така културната идентичност е в осно-
вата на солидарната глобализация, в която се зачитат всеобщите 
човешки права и правата на всички граждани от всички нации. Тя 
се поддържа от демократичните международни системи и инсти-
туции, посветени на социалната справедливост, на равенството и 
на суверенитета на народите. С известна перифраза може да се за-
върши подобно на книгата “Братства” на Жак Атали: днес ние сме 
в предверието на културния национализъм и той трябва да се осъ-
ществява и като скромно всекидневие, и като огромен идеал. 

Една година след присъединяването на Република България 
към Европейския съюз става все по-видимо, че тази процедура не е 
формална и не е еднократен акт, а процес със своя специфика, осо-
бености, темпове на протичане за различните сектори от социалния 
живот на българите. 

Изследването на структурно-функционалните му особености е 
важна научна задача. Един от основните проблеми е балансът меж-
ду националната и европейската идентичност. 

Данните от две емпирични социологически изследвания (2004 
и 2007 г.)27 потвърждават категорично хипотезата, че българското 
общество се намира във времето на модерността – с акценти върху 
държавността, но с отвореност към европейските структури. Това 
означава особена дуалистична ситуация: от една страна, големи оч-
аквания от националната държава, и, от друга, формиране на осо-
бена инструментална идентичност. Моментната снимка на нашето 
общество показва фактически носталгията към националната иден-
тичност и пестимистично-оптимистичните очаквания от европей-
ската перспектива. Именно в тази ситуация се изгражда нова кул-
турна или европейска идентичност. В този смисъл може да се каже, 
че тя не е идеологическо клише, а налична реалност в най-ранните 
стадии на своето формиране, която има сложна когнитивна струк-

27 Използваните данни са от две емпирични социологически изследва-
ния (2004 и 2007) в рамките на изследователски проект “Евроинтеграцията на 
България: социологически аспекти”, финансиран от Фонд “Научни изследва-
ния” при МОМН. 
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тура, защото в нея съ-съществуват усещане за изначално присъст-
вие в Европа-изобщо, доминиращо чувство за непринадлежност 
към днешна Европа (заплати, технологии, правов ред, стандарт на 
живот) и трудно разбираема смесица от надежди и разочарования 
след приемането ни като политически акт. Тук очевидно има тънка 
преплетеност на фактическото, наличното битие и нормативното, 
очакваното – все-още–не-битие. 

Само девет месеца след приемането на Република България в 
Европейския съюз националната държава остава силен смислово-
ценностен център в съзнанието на гражданите на България. Ве-
роятно акцентите върху държавността, върху националността се 
обуславят от факта, че самото членство в ЕС е първоначално прав-
но-нормативен акт, осъществен на държавно ниво и все още не е 
“обрасъл” с екзистенциален смисъл, т.е. на битово ниво “присъстви-
ето” му е все още минимално и абстрактно. 

Отговорите на въпроса “След като България вече е член на ЕС 
съжалявате ли за следните национални символи? (националност, 
национално знаме, национален химн, парична единица, политиче-
ска система)” се ориентират по следния начин: най-силно респон-
дентите съжаляват за националността (65,6%), следват национал-
ното знаме (64%) – символ, най-пряко свързан с националността, 
националният химн (61,8%), паричната единица (27,6%), политиче-
ската система (8,4%). 

Важен момент е, че 3 години след изследването от 2004 г. нама-
лява броят на неотговорилите. Много по-малко са гражданите на 
България, които нямат отношение към членството £ в ЕС, доколко-
то това членство вече определя в някаква степен всекидневието им 
или по-точно задава хоризонтите на това всекидневие. И не по-мал-
ко значимо е, че те отчитат реалността на този факт. 

А че всички български граждани са променили отношението 
си към ЕС и националната държава личи от етническите диферен-
циации. 
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Таблица 9.

Отговорността на ЕС и българската държава за развитието 
на националната ни култура се оценява от етническите общности 
така: 

ЕС България
2004 2007 2004 2007

Българи 6,7 5,8 86,6 89,7
Турци 17,4 9,5 64,3 75,3
Роми 12,0 22,0 69,7 46,6

Нарастват претенциите към националната държава от страна 
на етническите българи и турци, а при ромите нарастват очаквани-
ята към ЕС и значително намаляват към България. Същата е тенден-
цията и при образованието. Впечатляваща е посочената тенденция 
при етническите турци. Като че ли членството на България в ЕС се 
превръща в знаково събитие, отключващо някакъв тип национали-
зъм (може би модерен). Вероятно подобно на всички други държави 
и България ще извърви националистическия път в развитието си 
като член на ЕС. 

Таблица 10.

Отговорността на ЕС и българската държава за развитието на 
националното ни образование се оценява от етническите общно-
сти така: 

ЕС България
2004 2007 2004 2007

Българи 10,2 6,0 82,0 90,1
Турци 20,3 3,3 64,9 77,7
Роми 12,2 17,5 74,5 62,4

Единствено при позицията “защита на територията” ситуаци-
ята е противоположна: повече от една трета от турците, около една 
трета от етническите българи и около половината от ромите изра-
зяват предпочитанията си към Европейския съюз и виждат в него 
сериозен гарант на националните граници. Това означава, че вече 
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текат едновременно първите процеси на деструкция на национал-
ната идентичност (доколкото се осъзнава от гражданите ерозира-
нето на границите на националната държава) и структуриране на 
новата, европейската идентичност, като изпреварващо се формират 
елементи от нея – територията на “родината” започва да се прежи-
вява като част от европейското пространство.

Таблица № 11. 

Отговорността на ЕС и българската държава за защита на наци-
оналната ни територия се оценява от етническите общности така: 

ЕС България
2004 2007 2004 2007

Българи 31,5 31,9 60, 3 62,0
Турци 43,2 37,0 42,5 44,6
Роми 13,5 44,2 52,7 36,8

Българските граждани не поставят българското в опозиция на 
европейското, а го ситуират в нови европейски реалности. В бъл-В бъл-
гарското общество на този етап има динамично променящ се образ 
на Европа, разбиран като сложен когнитивен и емоционален про-
дукт, доколкото притежава изключителна пластичност, способност 
за непрекъсната диференциация съобразно социално-икономи-
чески ситуации, медийни акцентуализации, социални нива и др. 
Именно той е в основата на ценностното отношение на българите 
към процеса на евроинтеграция. Амплитудите в отношението към 
Европа могат да бъдат илюстрирани чрез чувството за принадлеж-
ност, което е важен индикатор за идентичност. Популярната хипо-
теза, че има едва ли не обратнопропорционална зависимост меж-
ду чувството за принадлежност и нарастването на възрастта, не се 
оправдава: като цяло при поколението над 60 години (66,0%) няма 
особено различаващи се параметри от останалите възрастови гру-
пи. За сравнение могат да се посочат резултатите за поколението от 
18 до 29 години – 62,7%, а за възрастовата група от 30 до 39 години – 
59,5%. Малко по-различно е положението с хората във възрастовата 
граница 40 – 49 години – те имат най-нисък дял на много слабо чув-
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ство за принадлежност – 9, 3% (в сравнение с другите групи), но пък 
за сметка на това са с най-висок дял на слабо чувство – 51,6%. Веро-
ятно тази разлика показва наличието на сравнително висока степен 
на определена готовност, антиципация, изпреварваща идентичност 
спрямо Европа. Това е една от най-активните възрастови групи и 
именно тук се осъществяват онези “натрупвания”, които могат да 
се трансформират в положително чувство за принадлежност. Не е 
без значение и фактът, че точно тази възрастова група съставлява 
най-голяма част от активното население на България. Може би тя 
чувства социалната си отговорност за обществото и има най-ясно 
изграден бъдещ образ за развитието му. 

При разпределението по етноси се запазва общата тенденция 
– повече от половината от представителите на етническите бълга-
ри, турците и ромите са със слабо или много слабо чувство за при-
надлежност. Но и тук има определени любопитни подробности. 
Например при ромите е най-висок процентът на силно чувство за 
принадлежност (34,5 %) в сравнение с българите и турците (съот-
ветно – 31,2% и 22,5%). Турците са с относително най-висок процент 
на слабо или много слабо чувство за принадлежност (общо 70, 6%), 
следвани от българите (61,3%) и ромите (65,6%). С най-висок про-
цент на силно и много силно чувство са българите (38,7%). Тези дан-
ни не могат да се обяснят само с един фактор, защото при ромите 
действат определено някакви дълбоки етнически архетипове. При 
турците също доминират традиционни механизми на затвореност 
на общността. За българите вероятно имат значение по-високата 
мобилност и ниво на образование. 

Допълващи отношението към Европа са данните за разпреде-
лението на чувството за принадлежност според населеното място. 
Естественото очакване, че в по-големите градове, и най-вече в Со-
фия, ще има най-ярко изразено чувство за принадлежност, не се по-
твърждава. Вярно е, че в София е най-малък процентът на много 
слабо изразяване на това чувство (8,2%) в сравнение с голям град, 
малък град и село – съответно 11,9%, 13,1%, 19, 5%. Ако изключим 
необяснимата флуктуация в село – център на община, където има 
силно чувство за принадлежност (55, 5%), във всички други случаи 
се запазва общата тенденция – оценките на повечето от половината 
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от анкетираните “натежават” при позициите слабо и много слабо 
чувство за принадлежност. 

Ако се обобщи, трябва да се каже, че на този етап по-голяма-
та част от българите са влезли в Европейския съюз и една година 
по-късно остават формално граждани, но без да са изградили чув-
ство за принадлежност към тази общност. Този процес ще се забави 
и от прогнозите за увеличени трудности в началните години след 
присъединяването. Разбира се, успоредно с него тече и другият – 
изграждането на евроидентичността, своеобразна и национално 
определена. 

Таблица 12. 

Общността на кое от посочените места чувствате, че Ви е най-
близка? 

2004 2007
На Вашия град/село 53,1 49,5
На Вашия регион 11,6 13,7
На България 27,9 25,2
На Балканите 1,8 2,5
На Европа 3,1 6,6
На света 2,5 2,4

Резултатите от отговорите на този въпрос от 2004 г. дават ос-
нование да се твърди, че българските граждани “са влезли в общ-
ността на Европейския съюз” с неизградено чувство за принадлеж-
ност, което означава, че ако се говори за европейска идентичност, 
тя може да бъде само инструментална, т.е. външна, осъществена на 
правно-нормативно ниво, но не и на по-дълбоко екцзистенциално 
ниво. Общото разпределение нарежда на първо място собственото 
място на живеене (53,1 %), на второ място е България (27,9%), на тре-
то – собственият регион (11,6%), на четвърто е Европа (3,1%), следва 
общността на света (2,5%) и на последно място са Балканите (1,8%). 
Това не е странно, защото социалната идентификация наистина е 
свързана с най-близките референтни общности, значимите други, с 
които си в непрекъснат (реален или въобразен) контакт, а след това 
с по-дистанцираните и изтеглени към периферията на личното 
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жизнено битие социални кръгове. Тук прави впечатление само мал-
кият относителен дял на онези, които чувстват Европа “най-близка”, 
както и силно свързаните с Балканите, което е обяснимо в перспек-
тивата на общото ни балканско минало, свързано с все още значими 
напрежения. През изминалия период от три години и случилото се 
събитие “приемане в ЕС” се виждат определени промени. Намалял е 
делът на привързаните най-силно към собственото населено място 
и България, като се е увеличил делът на отнасящите се с повече “ин-
тимност” към собствения регион, Балканите и Европа. Като че ли 
респондентите са се отворили към по-мащабни общности. Доказа-
телство за правилността на подобна теза е запазеният относителен 
дял на “хората на света”, т.е. преживяването на близост с конкретни 
територии не е произволно, а е вписано в реално нарастващото зна-
чение на тези “места” за всекидневното битие на българския граж-
данин. Вероятно това са общности, в които самите те са пребива-
вали или пребивават, в които работят и живеят техни приятели и 
близки роднини, които стават реално свързани с живота им. 

Вътрешното структурно диференциране на чувстващите бли-
зост с Европа изгражда общност от българските граждани, които 
са млади (предимно от 30 до 39 години – 9, 3%) с висше образование 
(12,8%), от София и областен град (11,9% и 11,4%), с високи доходи 
(8,4%), принадлежащи към интелигенция, частни предприемачи 
(15,1% и 13,5%), етнически българи (7,2%). Такава е тя и през 2004 
г., което означава, че параметрите £ не са променени. По етнически 
признак съотношенията се запазват – българите “изпреварват” тур-
ците и ромите по усещането за близост с Европа. Съответно дяло-
вете при българите са 3,4% за 2004 г. и 7,2% за 2007 г., при турците 
– 1,0% за 2004г. и 2,1% при 2007 г. и при ромите са 0 % както през 
2004, така и през 2007 г. Запазва се тенденцията на преживяване 
на принадлежност към собственото селище (българи 48,6%, турци 
72,2%, роми 72,3%), собствения регион (българи 13%, турци 14,6%, 
роми 17,6%), България (българи 26,3%, турци 8,9%, роми 10%). 

В този контекст става важен и проблемът за оптимистичните 
или песимистичните очаквания на българските граждани. Той оп-
ределя перспективите и хоризонтите на отношението към ЕС. Са-
моидентификацията е важен параметър, но централен е един неин 
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структурен компонент – степента на доверие в европейските инсти-
туции в сравнение с националните

През 2004 г. надеждите на българските граждани са свързани 
с членството на държавата в европейската общност. Най-висока е 
степента на доверие в европейските, следвани от българските дър-
жавни и местните институции. 18,7 % от респондентите имат пълно 
доверие в европейските институции, 5,9% – в българските институ-
ции и 14,9% – в тези на местната власт. В най-висока степен отсъства 
доверието в българските държавни институции – 40,4%, следвани от 
институциите на местната власт– 36,1%. Европейските институции 
имат сравнително нисък процент недоверие – 17,2%. Това, разбира 
се, все още не е елемент на еврооптимизъм, доколкото положителни-
ят поглед към европейските институции е резултат преди всичко на 
разочарование от българските структури на властта, а не от реалното 
общуване на българите с европейските институции. Независимо от 
липсата на доверие в българските институции респондентите, как-
то бе посочено по-горе, разчитат предимно на тях при решаването 
на въпросите, свързани с безработицата, икономическото развитие, 
бедността, образованието, здравеопазването и т.н. 

През 2007 г. 23,7% имат пълно доверие в европейските институ-
ции, 9, 8% – в българските национални и 17,1% в местната власт. На 
тази реалност противостои другата: 34,5% нямат никакво доверие в 
българските институции, 29, 7% – в местната власт и 12,8% – в евро-
пейските институции, т.е. може да се обобщи, че степента на дове-
рие се е увеличила по отношение на всички институции и степента 
на недоверие е намаляла по отношение на всички институции. Раз-
личията са малки, но вероятно се оформя тенденция на балансира-
но реалистично и диференцирано очакване по отношение на вся-
ка една от конкретните институции – всяка от тях има определено 
ниво на компетентност и определен обем от правомощия и ще имат 
различно отношение към индивидуалното или общностното битие 
на личността. 

Това очевидно е свързано с “пулсиращата” тенденция при 
формирането на европейска идентичност, която е на границата на 
действителното и възможното, актуалното и потенциалното, реа-
лизираното и реализиращото се. Точно тази амбивалетност я пре-
връща в “нежно цвете”, което има нужда от внимателно отглежда-
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не. За нейното деликатно състояние значителна заслуга имат както 
непохватните в много отношения преговори, медийните акценти, 
пропуските на изпълнителната власт за навременно използване на 
еврофондовете, некомпетентната администрация, корупцията и пр. 
Всичко това хвърля петно върху образа на Европа, което само усил-
ва традиционната българска подозрителност и тревожно очакване 
на бъдещето. 

Изграждането на европейска идентичност се отличава с многоа-идентичност се отличава с многоа-
спектност в политически, икономически, социално-психологически, 
културологически и т.н. план. Емблематично той може да се изрази 
с промяната в разбирането на бъдещия образ за дадена национална 
общност – от ценност, дефинирана като неприкосновеност на нацио-– от ценност, дефинирана като неприкосновеност на нацио-от ценност, дефинирана като неприкосновеност на нацио-
налния суверенитет, към по-отворена перспектива, в която домини-
ращи са сътрудничеството, кооперацията, взаимният интерес, кул-
турната самобитност. Държавното като конституиращо определена 
идентичност все повече се превръща в технологичен елемент от вза-превръща в технологичен елемент от вза-технологичен елемент от вза-
имоотношенията между отделните общности, т.е. променят се него-
вите идентификационни координати. Изчезва териториално строго 
определеният и разграфен свят, но се запазва културната самобит-, но се запазва културната самобит-
ност. Много характерни в това отношение са отговорите на респон-
дентите на въпроса: “Като член на Европейския съюз ще запазим ли 
националната си култура?“. Повечето – 54,1%, отговарят: “Да, защото 
Европейският съюз обединява страни, които винаги ще запазят сво-
ята национална култура“. Тази позиция се защитава предимно от хо-
рата в активна трудоспособна възраст между 30 и 49 години (58,2%), 
с висше (63,9%) и полувисше (67,6%) образование, живеещи в големи 
градове (59,2%) и с високи (100%) средни (58,7%) доходи. Или бъл-
гарските граждани, които в най-голяма степен градят държавата си, 
са убедени в стабилността и ценността на националната ни култура, 
в активното £ присъствие в европейското пространство и в значи-
мостта £ за националната ни идентичност. Изборът на тази пози-
ция от половината до две трети от респондентите заедно с високия 
процент на неотговорили “описва” специфичната ситуация на тран-
сформация на националната ни идентичност в контекста на граде-
нето на друга. В изследванато от 2009 г. “Национална идентичност 
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и социални времена: диференциация на етнокултурни модели”28 се 
констатира тенденция, която ясно показва насоката на трансформа-
ция на националната идентичност. 

Таблица 13. 

Ще запази ли България националните си специфики в обеди-
нена Европа?

в %
Да, защото обединена Европа винаги ще бъде съюз на 
различни национални култури

41,8

В началния период от присъединяването ни все още ще 
съществуват, но постепенно ще се загубят

48,1

Националните ни културни специфики ще се претопят 
в общата европейска култура

5,2

Националните ни културни особености трябва бързо 
да се преодолеят, за да можем успешно да се развиваме 
като член на ЕС

2,0

Друго 2,8
Не мога да отговоря 0,1

Запазва се относителен оптимизъм – 48,1% от респондентите са 
уверени, че националната куртура ще се запази, а 48,1% защитават 
позицията, че постепенно националните специфики ще се загубят 
в европейското цяло. Ако се спрем на този факт, можем да го ин-
терпретираме в контекста на идеята за двете страни на идентифи-
кационното поле на националната идентичност, по-горе означени 
като властова и културна. Вероятно тези, които са с очакването, че 
националната култура ще се загуби, изхождат от реалния процес на 
минимизиране значението именно на елементите от идинтифика-
ционното поле, свързани с властта. Това е израз на общия процес 
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28 Използваните данни са от емпирично социологическо изследване от 
2009 г. по изследователски проект “Национална идентичност и социални вре-
мена: диференциация на етнокултурни модели”, финансиран от Фонд “Науч-
ни изследвания” при МОМН. 
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на деструкция в определена степен на националната държава. Дру-
гата половина, които вярват, че националната култура ще се запази, 
акцентират върху културните елементи от това поле. Независимо 
от това, дали тази хиротеза е вярна или не, остава констатацията, 
че само за няколко години националната идентичност е в ускорен 
режим на промяна по посока на нова културна идентичност или по 
посока на нейната европейска модификация. 

Бъдещето на културната (европейска) идентичност

Европейската идентичност отразява динамиката на съвремен-
ния постмодерен социален и цивилизационен хоризонт. В такава 
особена флуктуационна ситуция се актуализират и проблематизи-
рат “разказите” за културна традиция, за запазване или отмиране 
на определени културни форми, за промяна на социалните роли и 
преконфигуриране на общностите. 

Европейската идентичност има сложно социално битие. Тя е 
продукт на променените духовни параметри на времето. При нея 
се осъществява сложна диалектика между фактическо и ценностно-
нормативно. Превръща се в елемент от сложния процес на форми-
рането на социални добродетели, все по-необходими за ефективно-
то социално развитие. Специфичните компоненти на европейската 
идентичност нямат тази “сетивна” плътност, характерна за етни-
ческите или националните, но това не ги прави по-малко значими 
или екзистенциално маловажни. Те придават нов жизнен смисъл 
на съставните части на етническата и националната идентичност. 
Съществува двустранен процес – собствените елементи на европей-
ската идентичност аксиологизират тези на етническата и нацио-
налната по нов начин, които от своя страна £ придават липсващата 
£ “вещественост“. Така например гражданството в националната 
държава все повече се превръща от някаква предопределеност за 
индивида в културен избор или инструментално договаряне. Лич-
ността се чувства все по-малко “закрепостена” от етнически или на-
ционални параметри. 

Европейската идентичност е феномен, съпътстващ съвремен- е феномен, съпътстващ съвремен-
ната социална ситуация и по-специално децентрирането на нацио-
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налната държава, формирането на глобално гражданско общество, 
сгъстяването на социалното време и пространство и умножаването 
на социалните роли. В края на модерността и настъпването на гло-
балната епоха световете се умножават и индивидите обитават едно-
временно много от тях. Личността се съотнася не с една уникална 
група или строго дефинирани общности като етноса и нацията, а 
е в подвижната и изпълнена с рискове социална среда на европей-
ското гражданско общество с висока динамика, комплексност, мно-
гослоестност, с отсъстващ аксиологичен център или систематично 
единство. Идентичността се релативизира и става въпрос все пове-
че на договаряне. При този тип договаряне, свързано с избора на 
уникален идентификатор, на който всяка личност има право и чрез 
който утвърждава своята партикуларност, призната в контекста 
на универсалността (правото да бъдеш характерно човешко съще-
ство), основна e ролята на културните фактори. Според Хабермас 
съвременното обществото все повече изчерпва своите интегратив-
ни възможности, основани на политическите, икономическите 
или институционалните фактори. Жизненият свят, чиято основна 
съставна част е културата, притежава голяма част от социалните 
ресурси. Той е специфична цялост, интегрираща културно наслед-
ство и езиково организиран запас от модели на тълкуване, върху 
чиято основа индивидите и групите утвърждават себе си в света, 
като овладяват конкретни ситуации чрез комуникативното дейст-
вие като съвременната форма на овладяване на света. Развитието 
на съвременното общество от механична към органична солидар-
ност се основава на всекидневна комуникативна практика, в която 
има динамиката на бързопроменящите се нормативни системи и 
те като културни образувания стимулират, формират и защитават 
индивидуалните жизнени стратегии на участниците в съответната 
социална общност. Именно в тази комплексна ситуация се ражда 
еднаквият респект на всеки не към хората със собствения общ ко-
рен, а към личността на другия или другите в тяхната другост. “И 
солидарното застъпничество за Другия като един от нас е свърза-
но с подвижното “ние” на една общност, която се противопоставя 
на всичко субстанциално и която непрекъснато разширява своите 
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пропускливи граници. Тази морална общност се конституира един-
ствено чрез негативната идея за преодоляването на дискриминаци-
ята и страданието... Така конструктивно проектираната общност не 
е колектив, който принуждава своите “униформени” членове към 
приемане на неговите собствени представи. Включването тук не оз-
начава затваряне в Своето и заключване срещу Другото. “Включва-
нето на Другия” означава, че границите на общността са отворени 
за всички – същи и точно тези, които са, и искат да останат един за 
друг Чужденци.”29

На социалнопсихологическо ниво процесът на изграждане на 
европейската идентичност може да се опише като специфично явле-
ние на социално проециране, което идва от личността и се налага на 
социалната вещественост, като по този начин я формира. Високата 
комплексност предпоставя такива социални роли и поведения, стра-
тегии на битийстване в обществото, които много често са вътрешно 
конфликтни, и запазването на идентичността изисква полагането 
им в сложно поле на равнопоставеност и неутралност, необходимо 
условие за вътрешната комфортност на личността. Точно това поле 
няма приоритети, няма вертикални ценностни йерархии, няма до-
миниращ смислов център, а всяка точка е център и същевременно и 
периферия, поради което структурирането е предимно хоризонтал-
но. То се проецира като изискуемо условие от страна на личността 
към актуалните или бъдещи актьори на социалната сцена, видима 
за личността. Това е полето на Homo Compensator или, казано по 
друг начин, това е толерантността. 

Така общата схема на изграждането на европейската идентич-
ност е висока социална комплексност – конфликтни социални роли 
– личностно поле на равнопоставеност – проециране – ново само-
определение в европейски мащаби. Това е пространство в интер-
субективността, което удържа този тип определеност: отвореност 
към света, широка перспектива на кооперация и сътрудничество, 
готовност за взаимодействия, пластичност, податливост на натиска, 

29 Хабермас, Ю. Идентичност, автентичност, оцеляване. – В: А. Гутман 
(съст.). Мултикултурализъм. С., ИК “Критика и Хуманизъм”, 1999, с. 5. 
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пропускливост на проникващи от външната среда елементи, но и 
бариера пред разрушаването на целостността на личността, запаз-
ване на уникалността, съхраняване на специфичността, евристичен 
синтез от инвариантното в Аза и навлизащото отвън различно. 

Тези определености за европейската идентичност могат да се 
конкретизират релевантно с наличната глобална динамика, която 
преминава през личния живот чрез необходимостта от принадлеж-
ност към различни светове30. В днешната ситуация личният живот 
е живот “на път” – в автобус, самолет, интернет. Няма уседналост, 
няма свързаност с конкретно място. Вярно е, че полиместността, 
транснационалността на биографията, глобализацията на личния 
живот са едни от причините за подкопаването на суверенитета на 
националната държава. Но този факт е важен и по отношение на 
промените в личността – динамиката в мястото на живеене води и 
до промяна на идентичността, до криза в националната, етническа-
та и други определености, до трансформации в отношенията между 
елементите от идентификационните им полета, до нови отношения 
и изместване на определящите центрове (произхода и политиче-
ско), до формиране на нови ядра, нови конфигурации, обединени 
от съ-преживяване-на-другостта. Колкото и да изглежда странно, 
но българският ромски етнос в най-голяма степен споделя тази ди-
намика. 

Европейската идентичност е в процес на изграждане на ядро, на 
интериоризация на ценности, символи, специфики, които създават 
инвариантната тъкан. Тя е участие, придържане към ценностите, 
конкретизирани в символен свят. Разбира се, както при изграждане-
то на всяка идентичност се започва с отграничаване, с дефиниране на 
непринадлежността към конкретна култура. Тук има основна струк-
тура, развитие и рефлексиране, което значи, че може да се говори за 
различни идентичности, като това първоначално класифициране се 
допълни с едно “ние-съзнание”, изразяващо чувство за солидарност, 
за съпричастност с определена общност и липса на такова с други 
общности. При всяка идентичност, а това се отнася особено силно 
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за европейската, е особено значим моментът на конструираност. 
Тематизирането на европейската идентичност и нейното обговаря-
не означават изтласкване към центъра на общественото съзнание 
на доверието, солидарността, толерантността и т.н., които създават 
самата тъкан на европейската идентичност и изграждат нейнта ар-
хитектоника. Тук има наслагване на два потока: единият е напълно 
обективен, свързан с реални промени в структурата на социалния 
живот на съвременното българско общество, а вторият – субектив-
ното ускоряване на формирането на желаната идентичност. 

Чрез комуникация и интеракция се постига осъзнаването на 
самия себе си. За да може да се изгради европейска идентичност, 
трябва да има комуникация и интеракция в общо “символно смис-
лово пространство“. Всъщност целият процес по договарянето на 
различните глави между България и Европейския съюз, напасване-
то на цялата вътрешна нормативна уредба и аксиологични ориен-
ти в българското общество е именно този процес на формиране на 
идентичен с европейския социален ред, който от своя страна гене-
рира онези импулси, които се интериоризират от личността и фор-
мират основите на европейската идентичност. 

Трансформацията на националната и изграждането на евро-
пейска идентичност е комплексен процес с много неизвестни и ри-
скове. Безспорното е, че европейската идентичност реално “участ-
ва” в конституирането на вътрешния живот на съвременното бъл-
гарско общество. Нейната глобална характеристика е снемането в 
себе си на универсалното и националното. В този смисъл тя е и ин-
тернационализъм, защото излиза извън границите на етническата 
и националната идентификация, като ги деструктурира. Но тя е и 
задълбочаване на тези две идентичности, като подчертава техния 
предимно аксиологичен, културен смисъл. Европейската идентич-
ност фактически прекрачва прага на модерността, като елиминира 
универсалността, разбирана като изтласкване на другия и всичко, 
което не влиза в определената цялостна парадигма, където чуж-
достта е обявена за враг. 

Европейската идентичност е елемент от формиращата се уни-
версалност, чиято качествена специфика е не изключване на другия, 
не формално отнасяне към него, а сърдечно, отворено. Това създава 
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възможност за ефективен диалог между културите, за тяхното вза-
имно обогатяване и укрепване на пластичното дистанциране от оно-
ва, което създава отрицателни национални или етнически нагласи. 
Именно в този аспект трябва да се вижда ценностната перспекти-
ва на европейската идентичност, доколкото тя е и предпазна мярка 
срещу залеза и забравата на етническата и националната култура 
и потъването им в обезличаващите тенденции, имплицирани от 
глобализацията. Етническата и националната идентичност факти-
чески продължават своя бъдещ живот в европейската идентичност, 
тя им задава хоризонтите на ефективното историческо съществува-
не. Тук те претърпяват своята ценностна трансформация, защото 
битуването им във времето на модерността винаги е имплицирало 
импулси на изключване, отправяни към другостта, към чужденеца. 
Намерили в европейската идентичност своята нова форма, те вече 
съдействат за формирането на нова, отворена универсалност, ха-
рактерна за процеса на членство в нова общност (Европейски съюз). 
По този начин европейската идентичност като изпреварваща зада-
ва определящите детерминанти на съвременния българин. Той вече 
не е затворен и препятстван от етническата или националната си 
идентичност, които като устойчиви структури ограничават негови-
те възможности и перспективи за включване в различните култур-
ни потоци, за проявяване на свободен избор, за участие в различни 
ансамбли от общности и търсене на многообразие в своето самоос-
мисляне. Информационната мрежа позволява именно участието му 
в културното пространство на националната държава или етноса, 
но също така и реалното, макар и най-често виртуално присъствие 
в други културни пространства. 

Европейската идентичност съществува и като тенденция – реал-
но преструктуриране на социалната материя, и като конструктивна 
идея, спрямо която се моделират определени реалности. Тя налага и 
изисква не единен модел на живот, а мрежа от различни култури и 
жизнени етоси, органично свързване на модерната рефлексивност, 
съседство на различни символни изображения, самобитна култур-
на семантика и диалог. По този начин тя е в основата на солидарната 
глобализация, в която се зачитат всеобщите човешки права, права-
та на всички граждани от всички нации. 
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Глава 2. 

нраВстВеноКУлтУрната идентичност  
на БЪлГарсКиЯ народ

В капиталното си съчинение “Залезът на Запада” Освалд Шпен-
глер твърди, че повечето от изминалите столетия започват и за-
вършват с някакъв апокалипсис на западната, но, бихме добавили, 
и на източната история, цивилизация, култура и морал1. В това от-
ношение краят на ХХ и началото на ХХІ в. не правят изключение, 
тъй като са белязани с мощния ход на нахлуващия глобализъм. В 
този контекст съвременна Европа, при това всяка страна и всеки 
народ, се намира пред съдбоносен избор: да не бъде или да бъде и 
пребъде. Това важи със страшна сила и за българския народ. 

Разглобно време. Време на загиване или оцеляване, в което бъл-
гарският народ трябва да победи своя жесток жребий, като се съхра-
ни, опази и запази себе си, своята културна самобитност и самолич-
ност. Именно в контекста на един съвременен дебат относно съдър-
жанието, влагано в термините “култура” и “цивилизация”, ние можем 
да осмислим как да намерим, да устоим и да съхраним не само циви-
лизационна ниша, но и културната си автентичност и самоличност. 

Проектът за ЕС (Европейски съюз, или Европейски съединени 
щати) задава една нова съвременна визия и ново понятие за Евро-
па2. Той поражда множество въпроси. Ето някои от тях: До каква 
степен тази нова Европа се свързва с историята на населяващите 
я народи? Съществува ли ясна разпознаваема в цивилизационно 
и културно отношение европейска идентичност? Дали сегашният 
“европейски проект” в крайна сметка, въпреки многото противоре-

1 Шпенглер, Осв. Залезът на Запада. Опит за морфология на световната 
история. Т. 1. Прев. от нем. Д. Лазарова. С., Лик, 1994; Опит за морфология на 
световната история. Т. 2. Прев. от нем. Д. Лазарова. С., ЛИК, 1995. 

2 История на европейската идея. Антология. 2004, с. 13. 
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чиви въпроси, лежи върху достатъчно споделени държавнополити-
чески, юридически, социално-икономически и културни ценности? 
Или този проект е една химера, породена от могъщия поток на съ-
временната глобализация, обслужваща световните монополи, а не 
европейските народи?

Изглежда съвременният обществен дискурс гравитира около 
тези проблемни полета, които се определят от същността на някои 
основни идеи, изказани и формулирани през различните историче-
ски епохи в самата Европа. Дали все пак ЕС не се основава главно 
върху политико-икономически принципи � на държавно управле-� на държавно управле- на държавно управле-
ние, изградено върху една политическа демокрация, израз на влас-
тта на закона и човешките права, а по-малко – на християнската ре-
лигия и морал, изобщо – на ценностите на духовната и нравствената 
култура? Впрочем напълно резонен е въпросът: този проект не е ли 
опит донякъде да се примирят и хармонизират цивилизационните 
и духовно-културните ценности, но чрез доминирането на първите 
над вторите?

Как може да се осмисли съвременният обществен дебат върху 
европейския проект: по-скоро чрез кои идеи, понятия и категории 
може да се осъществи той? Може би един от възможните дискурси 
е този за смисловите полета на двата термина за “култура” и “циви-
лизация”, но на много по-широка основа, отколкото на прослову-
тата аксиологична опозиция между немската “kultur” и френската 
“civilisation”3. Къде е английската мисъл за либерализма? Защото 
тяхната предистория започва фактически от трако-гръко-римската 
история, цивилизация и култура. 

Струва ми се, че идентификацията на Европа започва още с Ор-
фей и орфизма, после с Хезиод и Омир, с Питагор и питагорейство-
то, а едва след това с античното философско и литературно, или 
културно наследство, плюс първата форма на демокрация при упра-
влението на Перикъл. Но цивилизацията е дадена на Европа от Рим. 
Разликата между термините “култура” и “цивилизация” е зададена 
от самото начало от Цицерон. В своите “Тускулански беседи” (45 г. 

3 Стойчев, Вл. “Култура” и “цивилизация”. – В: Култура, политика, изден-
тичност. С., 2006,5–10. 
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пр. н. е.), той изрича крилатия израз “Cultura animi autem philosophia 
est” (“Културата на душата е философия”4). Терминът “култура” 
придобива своя същински хуманистичен смисъл � на развитие на 
духа, на човешката душевност, чрез облагородяването и формира-
нето на определени умствени и нравствени добродетели. 

Термините “цивилизация” и “култура”, разгледани етимологи-
чески, имат латински произход. Макар и терминологично неуточ-
нен, проблемът за варварството и цивилизацията е поставен през 
І в. от н.  е. в съчинението на Тацит “За произхода и местата на оби-
таване на германците”. В Рим започват да се употребяват латински 
думи: “civis” (гражданин), “civitas” (гражданско общество) и “civilis” 
(граждански), оттук “римски дар” са институциите (institutions)5 и 
законодателството (от времето на Сенека и Цицерон, а по-късно и 
юридическия кодекс на император Юстиниян). Цивилизацията се 
свързва преди всичко с характерните черти на градския начин на 
живот. Няма съмнение, че тези думи имат пряко отношение към 
всичко онова, което разбираме под думата “цивилизация”. Тя се раз-
бира като образ на живота в града, взет в най-изтънчения му вид, 
онова, което французите наричат по-късно “douceur de vivre” (“сла-
достта на живота”) и което извиква у нас представата за цивили-
зацията. 

Културата е ценностен израз на хуманизма. Противно на раз-
пространеното сред лаиците мнение, “humanitas” (човечност) съв-
сем не произлиза от “homo” (човек), а от “humus” (земя) – най-гор-
ният обработен или култивиран слой от почвата. Римляните не са 
употребявали на латински думата humanitas (humanitatis) в значе-
нието, което съответства на гръцкия термин “филантропия”, т.е. 
човеколюбие, а в смисъл на култивиране или възпитание. Древни-
те гърци не са знаели думата “култура”, а вместо нея са използвали 
думата “възпитание” (παιδεα). Но хуманизмът като основен мора-
лен принцип придобива през Ренесанса и Просвещението статут 
на господстваща парадигма не толкова на цивилизацията, колкото 

4 Марк Тулий Цицерон. История на философията. Т. 1. М., 1940, с. 364. 
5 Дарендорф, Р. След 1989. Морал, революция и гражданско общество. 

С., 2000, 64–65. 
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на културата. Никой не може да каже коя е рождената му дата. Но 
вече в Късното средновековие догмата се разчупва отвътре от бо-
гословите-схоластици, които нанасят първия удар на религиозния 
аскетизъм. Те започват първи да преподават математика, логика, 
граматика, реторика, философия, поетика и етика, практикувайки 
тривиума (trivium) и квадривиума (quadrivium), обогатявайки и из-
дигайки на висота средновековната култура, като “cultura mentis”, 
т.е. умствена, духовна, нравствена култура. Така през Средните ве-
кове християнската идентичност на Европа и европейците се налага 
в трите модификации: на православието, католицизма и накрая на 
протестанството с Реформацията. 

Но през епохата на Ренесанса и Просвещението културата се из-
пълва с ново духовно, морално и културно съдържание (като израз 
на “втората природа” на човека), характеризиращо едно ново граж-
данско съзнание. Тогава въпросът за европейската идентичност все 
още не е на дневен ред, макар че той се задава във и чрез аксиоло-
гичната опозиция на френската civilisation и немската kultur, а също 
така и с идеите на английския либерализъм, основаващ се върху оп-
ределен обществен договор. Също така определено цивилизационно 
и културно значение имат и идеите на великите френски мислители 
от ХVІІ и ХVІІІ в., подготвили идейно Великата френска буржоазна 
революция. 

През Просвещението най-характерните признаци на понятията 
и явленията “култура” и “цивилизация” се илюстрират в различията 
между френската трактовка на термина “цивилизация” (civilisation) 
и немското понятие за култура (kultur). Френските просветители 
разглеждат цивилизацията като въплъщение на разума, като израз 
на определена образованост и просветеност, т.е. това са характерни-
те черти на градския начин на живот, дейност, общуване и общежи-
тие, едни или други добродетели и достойнства, образци на пове-
дение, изискани маниери и културни обноски. При това френските 
просветители включват в обема и съдържанието на понятието за 
цивилизация и много културологични елементи. Октав Мирабо 
разширява неговата смислова употреба с въвеждането на моралния 
критерий в съответствие с принципите на просветителската етика. 
В трактата си “За цивилизацията” (1757) той казва: “Ако аз попитам 
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мнозинството от хората в какво, по ваше мнение, се състои циви-
лизацията, те биха ми отговорили: цивилизацията е смекчаване на 
нравите, учтивост, вежливост и знания, разпространявани, за да 
бъдат съблюдавани правилата на приличието и за да могат тези пра-
вила да играят ролята на закони на човешкото общежитие; всичко 
това ми се показва само като маска на добродетелта, а не нейното 
лице, и цивилизацията нищо не върши за обществото, ако тя не му 
дава основи и форми на добродетелта.”6

Но конкретно-исторически европейският проект за ЕС (Ев-
ропейски съединени щати) се заражда едва след Втората световна 
война. Разбира се, този интеграционен процес получи ускорение в 
развитието си след разпада на световния социализъм, от началото 
на 1989 г., като става реално възможен едва в наши дни. 

Въпросът за Европейския съюз в крайна сметка е въпрос за ци-
вилизационната и културната реализация на европейските народи. 
В този план има много дискусии. Най-традиционалистка е тезата, 
третираща Европейския съюз по въпроса за европейската идентич-
ност, която се схваща преди всичко като политическа конструкция. 
В смисъл, че Европейската общност и европейските народи като 
нейни членове трябва да съблюдават общи политико-икономически 
и пазарни принципи, т.е. принципите на демокрацията и консти-
туционализма. Тя се конституира, основава и консолидира върху 
принципите на общото европейско гръко-римско цивилизационно 
наследство – това са според Р. Дарендорф традициите на граждани-
на и гражданското общество, и на латинското право с прерогативи-
те на закона. Може би към тях следва да се добавят още парламен-
тарната демокрация с нейните процедури, разделението на властите 
(израз на духа на законите) от времето на Великата френска буржо-
азна революция, плюс защитата на човешките права. 

Но правовият ред и пазарната икономика в новите демокрации 
в Централна и Източна Европа са изправени пред труднопреодоли-
ми пречки и ще мине много време преди те категорично да устано-
вят прословутото гражданско общество, което поне засега изглежда 

6 Мирабо, О. Цит. по Боголюбова, Е. Культура и общество. М., 1978, с. 
148. 
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една фикция. Изглежда в епохата на глобализма при налагането на 
новия световен ред това е една голяма илюзия. Все пак подобно об-
ществено устройство в общи линии се предвижда от древногръц-
ките стоици, които за първи път говорят за мегаполис, за космо-
политизъм, за човека като гражданин на света, но те са влагали в 
това различно държавнополитическо, социално-икономическо и 
нравствено-културно съдържание. Напротив, днес от човека като 
homo faber, homo œconomicus, homo aesteticus и homo moralis, не само 
искат, но и го моделират като безличен гражданин на света, в homo 
global. Но този човек не се интересува от род и родина, нито от своя 
ethos, нито от своите mores, а само от звука на звънкия метал (зла-
тото), от парите, капитала и вещното материално богатство. Дори 
homo sociologicus подлежи на изчезване, поради настъпващата без-
пределна унификация на всичко и всички. Унификацията на съвре-
менния човек е ужасяваща. Е, как тогава да вярваме, че ние можем 
да запазим нашата славянобългарска православна идентичност и 
самоличност, хвърлени за претопяване в котела на европейската 
интеграция и глобализация?

И все пак, и все пак мъждука искрица надежда, че ние, българи-
те, можем да намерим спасение в нашата нравственост и нравстве-
нокултурна идентичност и самоличност, за да ни има, за да пребъ-
дем във вековете: и “нине, присно и во веки веков! 

съдържание, форми и лица на 
нравственокултурната ни идентичност

Прочутият израз на Цицерон: “O, tempora, o mores!” означава, чe 
всеки народ има такива традиции, каквито заслужава по достойн-
ство. 

Българският народ не прави изключение. Характерните нрави 
и обичаи, обреди и ритуали съставляват етосът на българския ет-
нос, на българския народ. Неговите самобитни нрави, обичаи, обре-
ди и ритуали не могат да не извикат у всеки българин чувството за 
национална принадлежност и гордост. Например през епохата на 
Възраждането няколко са основните градива на културноисториче-
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ското ни наследство и творчество7. Но безспорно първенстващата 
роля измежду тях принадлежи на българските народностни тради-
ции. С тяхна помощ нашият народ е пренасял през брода на време-
то, от епоха в епоха, от поколение на поколение, своята несекваща 
любов към труда и творчеството; своя оптимизъм, жизнелюбие и 
жизнерадостност; своя морал и вяра в доброто и човека; своето гос-
толюбие, свободолюбие и героика; своя език, литература, изкуство 
и култура; своята естетика, поетика и етика. Те представляват ду-
ховната основа и морална обнова на националното ни възраждане, 
като пренасят през вековете патриархално-задругарската нрав-
ственост, християнския конвенционален морал, старата черков-
но-славянска писменост и българския книжовен език. 

След падането на България под османско владичество тези тра-
диции са единствената преграда срещу всички и всякакви асими-
латорски попълзновения, благодарение на които оцеляват българ-
ският род и народ, основите на българщината, нейните нравстве-
ни устои. През епохата на Възраждането значението на народните 
празници, нрави и обичаи, обреди и ритуали нараства многократ-
но8. Тяхното съживяване и разцвет носят печата на творческата 
енергия на “народния дух” и “народната душа”. 

 Какво е народът? Народът – с него започва и свършва светът. 
Той прави историята като неин главен субект. Във и чрез него ние се 
раждаме, възраждаме и прераждаме, съществуваме и просъществу-
ваме. Народът – това е истинското ни битие и безсмъртие като бъл-
гари. Ако трябва да сторим поне един-единствен поклон в живота 
си, той трябва да бъде нему, на народа. Без род и народ няма Родина. 
Народът е най-сложният обществен организъм, гръбначният стълб 
на нацията, а не просто безличен субект, който има не само тяло, но 
и дух, своя душа и сърце, свое лице, личност и самоличност. 

Най-напред, на социално-психическо равнище, нравствено-
културните ценности се въплъщават в предаваната от поколение 

7 Генчев, Н. Българско възраждане. Трето допълнено издание. В. Търно-
во, 1988; Народопсихология. С., 1999. 

8 Семов, М. Душевност и оцеляване. Пловдив, изд. “Хр. Г. Данов”, 1982; 
Българска народопсихология. С., 1999. 
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на поколение система от ритуално оформени празнично-зрелищни 
форми. Това са нравите, обичаите, обредите и ритуалите, които 
заедно с празницит, изграждат ядрото на традиционната народна 
култура, етосът на етноса. Те съставляват първото лице на нрав-
ствената култура на българския народ. Ето защо широко разпрос-
траненото схващане, че опазването им било проява едва ли не на 
ретроградност и битов консерватизъм, граничи с груб нихилизъм 
и догматизъм. Етиката и естетиката, моралът и изкуството, взети в 
техния творчески синтез, показват неведнъж погрешността на по-
добен подход, опасността от неговото стриктно следване, тъй като в 
него се крие една горчива самозаблуда, доколкото в повечето праз-
ници, нрави, обичаи, обреди и ритуали няма нищо изкуствено, без-
жизнено и безнравствено. Те пренасят през вековете изстрадания 
социален и нравственокултурен опит на народа, чрез който през 
епохата на Възраждането се издигат на небивала висота: благонра-
вието и благочестието, любомъдрието, родолюбието и народолю-
бието ни. По онова време целият наш народен календар съдържа не 
толкова стопанската, колкото нравствената наредба и подредба 
на живота на народността ни. Тогава заживяват своя втори живот 
нашите самобитни празници, нрави и обичаи, обреди и ритуали. 

Второ, това са нравственокултурните ни устои. Става дума за 
нравствено-религиозните устои на патриархалния ни бит и душев-
ност, морал и култура, като свидни рожби на “народното сърце” и 
“народната душа”, въплъщавайки в себе си православно-християн-
ския дух и скрижалите на българщината9. 

Трето, това е националният характер с неговите добродетели и 
пороци. 

архетипи на родовата памет, на колективната 
народна душа и православно-християнски дух

Нашите традиции – празници, нрави, обичаи, обреди и риту-
али – са свещени за нас, българите, като народ, тъй като съставляват 

9 Станков, Д. Нравствената култура на българския народ. Мъдростта на 
народната душа и народното сърце. С., АРС, 2004. 
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“народната коренна старина”10. Те са, които са били и продължават 
да бъдат противоотрова на всички опити за унификация, и дори за 
асимилация на рода и народа ни. 

Нравите, обичаите, обредите и ритуалите са кристализация на 
народностните жизнени форми на патриархалния морал, свързани 
с най-съкровените сърдечни и душевни преживявания на обикно-
вения човек от народа. Затова тъкмо те съставляват феноменология-
та на патриархалния морал, взет в първичните жизнени форми и 
лица на емпирическата родово-задругарска нравственост, които 
представляват изконните нравствени устои и ценности на народ-
ността. Но в качеството си на народностни традиции те предават 
не само моралния код на рода ни, но и разкриват корените на бъл-
гарщината. В тях ние срещаме моралната сила на поколенията от 
миналото, която сме длъжни да предадем като израз на свещените 
завети, на поколенията, които идват от бъдното, след нас. Затова 
Овидий ги нарича образно и метафорично “река”. И наистина те об-
разуват една безкрайна и вечна река от социални установки, нагласи 
и ценностни ориентации, навици и привички, архетипи, стереоти-
пи, шаблони, еталони, модели и образци на масовото поведение. Те 
придават живот на естетически, нравствени и религиозни ценнос-
ти. Така тази “река”, която преминава през вековете и хвърля мост 
между поколенията, ни дава чувството за обща национална съдба. 

Нравите и обичаите, обредите и ритуалите са израз на психоло-
гията на нашия народ, на народопсихологията и характерология-
та му, като въплъщение на неговия нравствен дух и морална душев-
ност. Те изграждат ядрото на родовата памет, дух и душа, като 
своего рода техни архетипи. 

 Съвсем неслучайно Фихте убеждава немците, че те са “народ” 
в месианския смисъл на тази дума. Хегел пък лансира идеята, че 
именно “народният дух” на германското племе, неговият Gemuet, 
т.е. дух или душа, е висшата точка в развитието на световния разум. 
Лазарус и Щейнтал говорят за силата на “народния дух”. В този сми-
съл, изглежда, всеки народ има своя “базисна”, “модална” или дори 
“трансцендентална личност”. Няма никакво съмнение, че етносът, 

10 Каравелов, Л. Записки за българите. С., 1930, 83–84. 

Димитър Станков



71

респ. народността или народът, се проявява като своего рода тран-
сцендентална и историческа личност — със свой дух, своя душа и 
свое сърце. В този смисъл не са пусти и празни, голи и безпочвени 
понятията “народна душа”, “народно сърце” и “народен дух”. 

А Вилхелм Вунд доразвива идеите на Лазарус и Щейнтал за 
народопсихологията. Всъщност самата народопсихология (нем. 
Volkerpsychologie) възпроизвежда човешката психика в нейното ка-
чествено своеобразие и самобитност за всеки народ, опирайки се 
на архетипите. Те се проявяват и функционират като универсалии 
на духовната и по-специално на нравствената култура на даден на-
род. “Ние говорим – пише Вунд – за исторически възникнали про-
дукти на духовния живот: език, митологични представи, нрави... 
По силата на зависимостта на тези продукти от общуването на 
хората един с друг и при това в частност на национална почва, ця-
лата тази област носи названието психология на народите.”11 “Ця-
лата област трябва да се раздели на две части: абстрактна, която се 
опитва за разясни общите условия и законите на “народния дух” 
(Volksgeist), изследвайки отделните страни и тяхната история; и 
конкретна, чиято задача е да даде характеристика на духа на отдел-
ните народи и техните особени форми на развитие.”12 Според Вунд 
родовото психично развитие (General psychische Entwicklungen) 
лежи в основата на нравствения живот на един или друг народ. 
“Аз смятам – продължава Вунд – за истинско предверие на етиката 
психологията на народите, която между впрочем е длъжна да из-
следва историята на нравите и нравствените представи от гледна 
точка на психологията.”13

Нравите и обичаите, обредите и ритуалите в най-дълбоките си 
основания са атрибути на народния дух, подобно на един или друг 
Gestalt. Те подхранват съзнанието и самосъзнанието ни за общност, 
за кръвно родство, откликвайки на повика на сърцето и душата, на 
православно-християнския дух. Налице са общо световъзприятие, 

11 Вундт, В. Очерки психологии. СПб, 1897,14–5. 
12 Вундт, В. Проблема психологии народов. М., 1912, с. 4. 
13 Вундт, В. Исследования фактов и законов нравственной жизни. СПб, 

1887, с. 1. 
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обща воля и общо родово чувство, съзнание и самосъзнание за ет-
ническа, верска, народностна и национална принадлежност, иден-
тичност и самоличност. 

Нравите и обичаите, обредите и ритуалите функционират като 
своего рода архетипи на родовата памет, на колективната народна 
душа и православно-християнския дух. В тях живеят нравственият 
дух на народа, неговата богата душевност. Затова те са голям нрав-
ственокултурен капитал. В своята цялостност, като елементи на 
празничната обредно-ритуална система, те придават дълбочина на 
още едно понятие, което въпреки демагогията на днешните отцеру-
гатели и родоостъпници ни прави горди, че се наричаме българи. 
Чрез тях се разкрива смисълът на народната православна вяра. 

Всъщност това е неподправената истина, която Фр. Ницше така 
проникновено разкрива в архетипното силово поле на дуалността с 
крилатите думи за: “страната на родителите”, или “бащите” и “стра-
ната на на чедата”, или “децата” – “Vaterland und Kinderland”14. Чрез 
устата на Заратустра той казва: “Наистина не бихте могли да носите 
по-сполучлива маска, о, сегашни люде, от вашия собствен лик! Кой 
би могъл да ви познае?“

Цели написани със знаците на миналото, а върху тези знаци 
четката бе теглила нови знаци: така добре бихте се укрили вие от 
всички талмачи на знаци... 

Всички времена и народи гледат с пъстри бои от вашите воали: 
всички нрави и вери говорят с пъстри бои от вашите жестове.”15 

Изглежда за нас, българите, точно така стои въпросът за наши-
те славяно-български традиции: празници, нрави и обичаи, обреди 
и ритуали, без които ние не бихме имали свой собствен лик. Но ние 
сме народ, който е имал мъдростта на дедите и бащите си, изконните 
прародителски завети, поради което досега е оцелял. Днес погледи-
те ни са приковани в настоящето, но трябва да помним и миналото, 
иначе сегашните тенденции на глобализация бихи били гибелни за 
нас, ако скъсаме “пъпната връв” със самобитните ни нрави и оби-

14 Ницше, Ф. Тъй рече Заратустра. Книга за всеки и за никого. Прев. от 
нем. Ж. Николова-Гълъбова. С., 1990, 135–136. 

15 Ницше, Ф. Цит. съч., с. 134. 
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чаи, обреди и ритуали. Това не бива да става в никакъв случай и на 
никаква цена. 

Изводът е повече от очевиден и фундаментален: “Historia magistra 
vitae”. “Историята е учителка на живота” на народите – тази мисъл 
на Цицерон синтезира всички културноисторически упования на 
“родителите”, на “бащите”, спрямо “чедата”, или “децата”. В какво 
се заключава смисълът на човешкия живот, ако паметта за нашите 
далечни предци през изминалите времена не свързва настоящето с 
бъдещето на народа ни?16 Ние, българите, сме дошли на този свят не 
като незаконородени деца17. Напротив, имаме славното минало на 
нашите прадеди, деди и бащи, с бляскаво държавно и културно стро-
ителство, но изпълнено с много превратности и трагични перипе-
тии, с възходи и падения. Хилядолетната ни история свидетелства, 
че сме имали културно величие като народ и “държава на духа”18. 
Ние ще пребъдем във вековете ако и само ако свято пазим в душите 
и сърцата си свещените завети и нравственокултурни устои, уроци 
и поуки, зададени в архетипите на родовата памет, на колективна-
та народна душа и православно-християнския ни дух. 

Ако забравим нашите славянобългарски нрави и обичаи, обре-
ди и ритуали, бихме изглеждали вероятно така, както са изглеждали 
русите в очите на Чаадаев в първото му философско писмо: “Народи-
те – са нравствени същества, като отделните личности... За нас може 
да се каже, че сме изключение сред народите. Ние принадлежим към 
тези от тях, които сякаш не влизат като съставна част на човечест-
вото, а съществуват за това да предадат великия урок на света. И, 
разбира се, ще премине без следа това поучение, което ни е съдено 
да дадем, но кой знае деня, когато ние ще намерим себе си сред чо-
вечеството...”19 Изглежда “... опитът на времената за нас като че ли 

16 Марк Цицерон. За оратора. Предговор и съставителство проф. д-р И. 
Паси. Вст. студия проф. д-р Б. Богданов. Прев. от лат. П. Стоянова. С., УИ “Св. 
Климент Охридски”, 1992, с. 322. 

17 Флоровски, Г. За историческите народи. – Философски форум, год. ІІ, 
1999, бр. 2/3,25–26. 

18 Лихачов, Д. Големият свят на руската литература. С., Български писа-
тел, 1976,322–323. 

19 Чаадаев, П. Я. Философические письма. Письмо первое. – В: Соч. М., 
Правда, 1989, с. 21. 
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не съществува. Векове и поколения са протекли за нас безплодно. 
Наблюдавайки ни, може да се каже, че до нула е сведен всеобщи-
ят закон на човечеството... В нашата кръв има нещо такова, което 
отхвърля всеки настоящ прогрес. С една дума ние сме живели, и 
сега продължаваме да живеем само за това, за да предадем няка-
къв велик урок на отдалечените потомци, които ще го разберат...”20 
Налице е констатацията, че руската история не граничи с нищо, че 
русите нищо не са направили, “по времето, когато в борбата с енер-
гичното варварство, северните народи, проникнати от висшата ми-
съл за християнството, издигат зданието на съвременната цивили-
зация...”21 И макар че и “ние сме християни, не са узрели за нас пло-
довете на християнството” и неговата нравствена сила. В този сми-
съл, продължава Чаадаев, “християнската религия ни се разкрива 
не само като система на нравствеността, възприета в проходящите 
форми на човешкия разум, но още и като божествена вечна сила...”22 
Така върху почвата на световния план на човешката история, циви-
лизация и култура се заражда “руското западничество”. 

 Ние, българите, не по-малко от русите – ако перифразираме 
думите на Херцен в писмото му до Тургенев, – принадлежим по на-
тура и култура, по нрави и обичаи, обреди и ритуали или традиции, 
към великото семейство на европейските народи (Genus Europaem). 
И следователно по неумолимите закони на културноисторическото 
развитие ние неизбежно вървим по тази пътека23. На нас е необхо-
димо да се “сдобием с достъп до едно от великите семейства на чо-
вешкия род. Такива семейства са нещо от рода на Ноевия ковчег: 
тези, които не са попаднали вътре, са обречени на гибел, на безопас-
ност и безплодност...”24. 

Днес, уви, българският “европеизъм” започва много да прили-
ча на следосвобожденското “интелигентско” заимстване на запад-
ните културни образци, без никаква връзка с родното, народното, 

20 Пак там, 25–26. 
21 Пак там, с. 26. 
22 Пак там, с. 27. 
23 Флоровски, Г. Цит. съч., с. 25. 
24 Пак там, с. 26. 
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българското. За следосвобожденското и днешното “западничество” 
изглежда доста вярна констатацията на видния руски философ Бо-
рис Висшеславцев25. Европеизмът е фикция, според мнението на 
Петър Мутафчиев26 това понятие си остава с неизяснено културно 
съдържание и смисъл. Все пак то получава гражданственост най-
вече в годините между двете световни войни. Най-изявеният пред-
ставител на българския “европеизъм” е Константин Гълъбов, който 
се присъединява към думите на проф. Ив. Шишманов: “Да бъдем 
европейци и все пак българи”27. 

Днешните представителите на “българското западничество”, по 
пътя към “великите семейства на Европа”, се отказват да отстояват 
специфично българското – нашата родова славянска и православно-
християнска принадлежност и идентичност. Никак не е и не може 
да бъде вярно, че в България “няма нищо с такива дълбоки корени, 
за съжаление, като старите маслинови горички в Португалия”, към 
които българинът да се привърже толкова силно. Напротив, ние, 
българите, си имаме своя свещена дъбрава подобно на “Немийска-
та” на старите римляни28. Ние, също като древните латини, си има-
ме дълбоки корени, на които се крепи нашето родословно дърво, с бо-
гатите “плодове” на фолклора и календарните празници, с вплете-
ните в тях самобитни нрави и обичаи, обреди и ритуали. Наистина 
нямаме “маслинови дръвчета” и горички, но си имаме “разкошни 
ябълкови градини и лозя”, свои тучни поля и дъбрави, своя “златна 
клонка”, сиреч свои празници, нрави и обичаи, обреди и ритуали. 
Става дума за нещо подобно на пророческия “златен клон”, връчен 
на Вергилий от Сибила29. Безспорно съдбата на българския етнос, 

25 Вышеславцев, Б. П. Балканские впечатления. – Путь, 1927, кн. 8, Па-
риж, с. 136. 

26 Мутафчиев, П. Една равносметка. По случай 60-годишнината от Осво-
бождението. – В: Защо сме такива? В търсене на българската идентичност. С., 
ИК “Светлоструй”, 1994, с. 388. 

27 Гълъбов, К. Завет на родината. Културният път на българина. С., 1930, 
с. 19. 

28 Фрейзър, Дж. Златната клонка. Прев. от англ. Цв. Терзийски. С., 
1984,11�18. 

29 Вергилий, П. М. Буколики. Георгики. Енеида. С., Наука и изкуство, 
1980, д. VІ, с. 208. 
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народност и народ е органично свързана с вечно зеленото дърво на 
живота. Нашите празници, нрави и обичаи, обреди и ритуали са 
една “златна клонка” от свещеното дърво (ficus religiosa), симво-
лизирайки неговия вечно животворящ дух30. И тъй, докато те са 
живи, ще бъде живо и българското племе, ще пребъдат във вековете 
българският род и народ. 

Интеграцията ни в Европейския съюз (Европейски съединени 
щати, но по-добре би било той да бъде съюз на обединените оте-
чества) с “великите семейства” в него не трябва да става за сметка 
на обезличаването на родното, народното и изконно българското, 
зададено в нравите и обичаите, обредите и ритуалите, съставля-
ващи нашия празничен, а не само делничен живот. Това ще рече, че 
тяхното падение и крушение, поквара и развала в резултат на глоба-
лизацията и европеизацията крият смъртна заплаха за нашите на-
ционални идеали и ценности, за нравствените устои на българщи-
ната31. Съпротивата срещу нахлуващата буржоазна масова култу-
ра и хедонистичен морал не се дължи нито на битов консерватизъм, 
нито на “културен егоизъм”, а единствено на любовта към родното, 
народното, изконно българското, на вярност към славянството и 
православието. В нравите и обичаите, обредите и ритуалите са за-
ложени изконните духовни и нравствени ценности на народа ни, 
без които няма и не може да я има майка България. 

Ние сме направили своя цивилизационен избор много отдавна, 
защото сме древен културен народ. Българите имаме всички осно-
вания да претендираме за голяма част от византийското културно 
наследство, наред с русите, като неотнимаемо духовно притежание. 
Това богато културно достояние е пронизано от православно-хрис-
тиянския логос с великата всечовешка идея за единение, съборност, 
братство и хуманизъм. 

Днес, в епохата на глобализма, когато се налага “новият свето-
вен ред” на неолиберализма с неговия краен прагматизъм и вул-

30 Шюре, Е. Велики посветени. Ч. І. С. –Пл., 1991, с. 86. 
31 Бумбалов, Л. Троичността като архетип в “Хаджи Димитър” на Ботев. 

Изд. Критика, кн. 3, С., 2000, 30–33. 
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гарен материализъм, не можем да не се страхуваме, че ще загубим 
идентичността си като род и народ. И неслучайно, защото не можем 
да забравим как България бе разтерзана на два пъти: с Берлинския 
(1878) и Ньойския (1919) договор. Разбира се, Европа не е просто и 
еднозначно понятие. Една е тя във висшите селения на духа, и доста 
по-различна в политико-икономическата си прагматика. 

В заключение. Ние, българите, сме скроени богато и благонрав-
но с православно-християнския дух, надарени с широки души и 
щедри сърца. Нравите и обичаите, обредите и ритуалите като архе-
типи на родовата памет, на колективната народна душа, на българ-
ската душевност и православно-християнския ни дух, са противо-
отрова за всички възможни асимилитарски попълзновения. Нашите 
празници, със самородните нрави и обичаи, обреди и ритуали, с 
вплетените в тях изконни духовни ценности ни правят истински 
богати, във и чрез тях живеят изконните нравствени устои на пра-
вославното християнство. Те ни приобщават към европейския ху-
манизъм на католицизма и протестантството. Няма съмнение в 
това, че християнското начало, със своята сакралност и святост 
винаги е възвисявало нравствения дух и моралната душевност на 
българина, придавайки им висока културност и цивилизованост. 

нравствени устои на простонародното единение, 
общуване и общежитие

Човекът не се ражда като Адам, а се формира, расте и развива 
като родово, социално и морално същество. Той идва на този свят в 
лоното на една или друга етническа общност, народност или народ 
и е рожба на своето време, а не някакъв си Робинзон. Затова без еди-
нение, общуване и общежитие със себеподобните с, който и да е от 
нас не може да стане пълноценен член на общността или гражданин 
на своята страна и народ. Всеки човек придобива определени права 
и свободи, задължения и отговорности, съзнание и самосъзнание, 
добродетели и пороци, формирайки своя манталитет, характер, ду-
ховен и морален облик. Той изгражда представа или образ за собст-
веното си “аз” в действителната общност от хора (“ние” род, племе, 
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етнос, народност, народ и нация) чрез социализация и индивиду-
ализация на родовата си същност. Още с раждането си ние влизаме 
в сложна мрежа от социокултурни връзки и отношения, които се 
опосредстват от етоса на етноса. 

Фактически етосът е другото име на морала, каквото е нрав-
ствеността. Това е зародишът на морала, взет в неговите първич-
ни жизнени форми, като явления на емпиричната нравственост. 
Тя е етосът в широкия смисъл на тази дума. Етосът включва ос-
новните, градивни, “крайъгълни камъни” на нравствените устои. 
Те на свой ред олицетворяват това, което наричаме “нравствен 
цимент”, или спойка между членовете на една или друга етническа 
общност, народност и народ. Етосът, в тесен смисъл на думата, 
това са елементарните правила на нравствеността и прости нор-
ми на справедливостта или начала на човечността, като закони 
на човешкото общежитие. Те изграждат сърцевината на нравстве-
ните устои. Нравствените устои са основи на човечността, чове-
колюбието и милосърдието. Без тях няма и не може да има човек и 
човешко общежитие, за което са необходими известен морален ми-
нимум, нравственост и човечност. Всеки етнос, народност и народ 
има своите изконни нравствени начала и правила, които по своя-
та най-дълбока същност изразяват нравствено-екзистенциалния 
смисъл на човешкото битие. Устои идва от устоявам на чужди, 
враждебни сили и веяния. Етимологията на думата “устои” се ос-
новава и на съответните синоними: отстоявам на външен натиск, 
държа се, крепя се, задържам се, упорствам, съпротивлявам се, не 
отстъпвам, оставам на твърди позиции; поради увереност в тяхната 
правота чрез проявата на такива положителни нравствени качест-
ва или основни добродетели като устойчивост, твърдост, постоян-
ство, упоритост, крепкост, издръжливост, здравина, скрупульоз-
ност, израз на определени скрупули или задръжки32. В този смисъл 
нравствените устои, това са твърдо установени и непоклатими в 
живота на една или друга човешка общност жизненоважни и общо-

32 Николов, Л. Български синоним речник. Четвърто издание. С., Наука 
и изкуство, 1963, с. 596. 
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човешки начала, правила и ценности. Става дума за нравствените 
съпротивителни сили на етноса, народността или народа, а също 
така и на всеки техен член. Тези духовно-нравствени начала имат 
основополагащо значение за начина на живот, труд и бит, дейност, 
поведение, общуване и общежитие. 

Нашите самобитни елементарни нравствени начала и правила 
полагат нравствените устои на простонародното единение, общува-
не и общежитие. В тях е вграден нравственият код на българщи-
ната. Първо, това са обичайните форми на “народното думане” от 
съкровищницата на народния език: най-характерни добри думи, 
поздрави и благопожелания, които като своего рода приличия и бла-
гоприличия съставляват сърцевината на народния етикет. Второ, 
налице е определена исторически формирала се система от нрави и 
обичаи, обреди и ритуали като традиционни форми на простона-
родното патриархално-нравствено единение, общуване и общежи-
тие. И трето, елементарните правила на нравствеността и прос-
ти норми на справедливостта или начала на човечността, като 
закони на човешкото общежитие, които придават особен колорит 
и окраска на народната мъдрост, във и чрез едни или други нрав-
ствени поучения и нравоучения. Те не са нищо друго освен конкре-
тизация на т.нар. златно правило на нравствеността, справедли-
востта и човечността. 

Езикът е носител на онтологията и гносеологията на соци-
окултурния живот. Той е един от базисните реалии на човешкото 
съществуване, израз на фундаменталното творчество и иновации. 
Чрез него се осъществява първият исторически акт на действително 
родова човешка връзка. Езикът “преде” нишките на човешкото об-
щуване, пораждайки чувството за родство, за сливане с общността. 
Пораждането на словесното творчество, като “облекло на мисълта”, 
на стремежа на човека да каже “много в малко”, трябва да се търси 
особено в кратките форми на речта33. Те имат най-голямо значение 
за човешкото единение и общуване. Това ще рече, че човекът е един-
ственото “същество, способно на реч” (zoon logon hexon). Неговите 

33 Атанасов, Л. Енциклопедия на афоризмите. А – Я. С., Caberoff, 1998, 
с. 7. 
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същностни сили са всъщност “сили на общуването”, от които най-
напред устната реч, живото слово, думата, а по-късно писмената реч 
и понятието придобиват решаващо значение. Човекът, човешкото 
“аз” имат диалогична природа, която се формира в общуването с 
другите хора като словесни същества. 

Наистина без речта, без словото, или думата, няма разумно би-
тие, няма смислено човешко поведение, междуличностно общува-
не и общежитие. Съвсем неслучайно всички религии и култури по 
света изповядват и използват духовната сила на словото, магията 
на добрата дума, нейното нравствено-облагородяващо значение. 
Думата, живото слово събужда умовете и сърцата, лекува хората 
от тяхната летаргия, безпаметност, невежество, скудоумие, тъпота 
и суета. В езика е заложена “азбуката” на човешкото поведение и 
общуване. Става въпрос за основополагащата “азбука на поведение 
и общение”, която човек усвоява с матерния си език още от мига на 
своето раждане и появата си на “бял свят”. Той си служи с “езика на 
реалния живот”. Живият разговорен език е органична част от него. 
Каквито и форми да приема: на крилати думи, поздрави и благопо-
желания; на понятия, оценки, норми, правила, максими, сентенци и 
поучения, същият остава неделим от естествения, народен и ма-
терен език, характерен за даден етнос, народност или народ. 

Ние, българите, си имаме свой самобитен народен език. Той 
е първият родов признак, който придава най-съкровен смисъл на 
народното битие-житие, на народностното знание, съзнание и са-
мосъзнание. Самородните народни поздрави, благопожелания и 
благословии са най-сбит израз и показател на тази тяхна смислова 
натовареност, действеност и полифоничност. Те ни отвеждат към 
първоначалата в недрата на “народното думане” и речево общува-
не. Народният език е носител на родовата душа, на родовото съзна-
ние и родовата памет. Неговият логос разцъфтява и достига своя 
апогей през време на Възраждането ни, когато изцяло служи на на-
родното единение и въжделение за свобода и правдини. Той обагря 
с колорит думането, говоренето, или речевото общуване. Самото 
звучене на народното слово има своята “аура”, която събира и спло-
тява хората като братя и сестри, като близки роднини и сродници, 
придавайки особена топлота на формите на “народното думане” и 
речево общуване или общение. 
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Словото ни сродява и обединява в една етническа общност, 
народност и народ. “Добрата дума” ни покорява със силата на жи-
вотворното слово. Това е магическа, чудодейна, нравствено-обла-
городяваща благотворна и добротворна сила. Живото слово има 
най-голяма сила, понеже извира направо от човешката душа и сър-
це. Писаното слово губи част от нея. От мъдростта се ражда слово, 
от словото – мъдрост. В живото слово, в думата се отразяват и ог-
леждат човешката душа, логосът, разумът. Затова човек трябва да 
използва една или друга дума за три основни цели: да общува, да 
лекува и да благославя. 

Нас, българите, винаги ни е вълнувала силата на словото, ма-
гията на “добрата дума” или блага реч, казана навреме и за всички, 
които действително я заслужават. Затова твърде симптоматичен е 
фактът, че тракийската терапевтична школа е включвала освен бил-
колечението и музиколечението, още и словесното лечение. Това е 
лекуване с облагородяващата, покоряваща и нравствено-пречист-
ваща сила на добрата дума. Тракийският жрец и певец Орфей бил 
голям лечител, който освен чрез музика лекувал със слова, напеви 
и песнопения. Това вече се случило и било в Европа34. Няма съмне-
ние, че ние, като наследници на траки, прабългари и славяни, сме се 
отнасяли към културата на словото като към свещен завет, ценейки 
високо добрата дума. Тя е била и продължава да бъде признак на ви-
сока култура на “народното думане” и народната реч. 

В миналото нашият народ се е прекланял пред чудодейната и 
облагородяваща морална сила на словото. Той мъдро е отсякъл: 
“Добрата дума и железни врати разтваря”; “Добрата дума е по-скъпа 
от злато”; “Със сладки приказки душата се наслажда, а сърцето се 
наяжда”; “Човекът по говора се познава”; “Мери си думите”; “Казана 
дума, хвърлен камък” (за която няма връщане назад) и т. под. Това 
са все народни премъдрости, плод на живия, пъргав ум и здрав раз-
ум на народа, на неговата вродена доброта и добродетелност, пра-
вдивост и човечност. 

34 Митът за Европа, или Похищението на Европа. к – В: Кун, Н. А. Старо-
гръцки легенди и митове. С., Наука и изкуство, 1967,118–119. 

Глава 2 • Нравствено-културната идентичност на българския народ



82

Обичайните форми на “народното думане” били “пробен ка-
мък” на простонародното нравствено единение и общение. Те се 
основавали върху стария гротесков канон. В патриархалното ни 
минало, когато господствал старият народно-гротесков канон35 на 
простонародното единение, общение и съборност, “народното ду-
мане”, т.е. говоренето, било основно средство за комуникация. В 
този смисъл “народното думане”, т.е. разговорът “от дума на дума”, 
бил най-интимният начин на общуване, като раздумка на човешки-
те души. 

От патриархалното ни минало е известен “старият народен 
етикет”, когато се срещали две жени или двама мъже, да се разпит-
ват най-подробно за всичко, което засягало семейството на близки-
те роднини, та дори и на съседите и приятелите. Може вчера същи-
ят разговор да се е водил между същите лица, днес той отново ще 
се повтори по същия начин. Може в един ден двама, трима от една 
къща да отидат да навестят старата си баба, тя по един и същ начин 
ще разпита всичките за всичко, което става у тях, макар че през този 
ден вече за втори или трети път чува това. 

Вие често сте имали случай да наблюдавате как някой стар чо-
век умира от мъка във влака, когато е попаднал между съвремен-
ни хора, които мълчат, носейки в душата си някаква мъка, някоя 
търговска или престъпна тайна, мизантропия или надменност и с 
които той не може да си “продума”36. 

“Народното думане” започвало с общопретите обичайни фор-
ми на поздравите и благопожеланията, които не били празни, кухи, 
безсъдържателни и фалшиви думи както днес. Те изразявали въ-
трешното сърдечно и душевно отношение на поздравяващия към 
поздравявания, на обикновените хора от народа един към друг37. 
От тях ни облъхва топлотата на простонародната българска от-
зивчивост, която била пронизана от чистия нравствен дух на па-

35 Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на 
Средновековието и Ренесанса. С., 1978,17–33. 

36 Хаджийски, И. Оптимистична теория за нашия народ. – В: Съчинения 
в два тома. Т. 1. С., Български писател, 1974, с. 74. 

37 Пак там, 74–75. 

Димитър Станков



83

триархалната човещина. Те, в стария народен етикет, приемат 
обичайните форми на фамилиарните поздрави, благопожелания и 
благословии. Същите се изказвали при всеки случай, при всяка сре-
ща, винаги и навсякъде. 

В Българско доброто в живота на хората кълни с добрата дума, 
като отглас на добрите помисли, пожелания и благопожелания. Така 
у нас, откакто свят светува, денят започва винаги с “Добро утро”, 
което бива последвано от “Добър ден”, за да завърши с “Добър ве-
чер”. Без това добро в поздравите не можем да си представим бита и 
душевността, нравствените устои, начала и корени на българския 
народ. Та нали в търсенето на доброто са еволюирали човешката ци-
вилизация, морал и култура, човешкото, човечното у човека. Денят 
започва и завършва с добрата дума. Животът си тече, но едва ли е 
възможен като божи дар без добрата дума, добрите помисли и дела. 
Дори в нашето модерно време обикновените хора от народа вярват, 
че добрата дума събужда у нас светли и алтруистични чувства, кои-
то ни правят по-добри и по-човечни. 

Българският народ открай време е сътворил и утвърдил най-
любезни, често повтарящи се по смисъл, съдържание и нравствено-
културно звучене: поздрави и приветствия, наздравици, благословии 
(блажанки) и благопожелания, които носят моралния патос и сила 
на добрата дума. Повечето от тях съвсем естествено и спонтанно са 
сродявали и сродяват душите и сърцата на обикновените хорица. С 
каква сърдечна топлота са облъхнати поздравите и благопожелани-
ята, които изказвали по обичайния начин срещащите се в миналото 
българи. Нещо, което много рядко се случва днес, а именно: “Добре 
дошъл!”, “Добре заварил!”, “Добра среща!”, “Добра стига!”, “На добър 
път!”, “На драго сърце!”, “Сполай за добрината!”, “Много здраве!”, 
“Много поздрави!”, “Сбогом”, които били изказвани при среща, раз-
лъка и изпроводяк. Както в миналото, така и днес, когато близки 
хора се изпращат: този, който остава, казва на другия, който зами-
нава, “Иди си с Богом или Сбогом”, а той отговаря “Остай с Богом 
или Сбогом”38. Да бъде Бог с нас означава, че той бди над нас и ни 

38 Геров, Н. Речник на българския език. А – Д. Част Първа. С., Български 
писател, 1975, 53–54. 
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дарява със своята благодат. Отговорът на всички подобни благосло-
вии бил: “Дай Боже!”, а на изразени опасения: “Не дай Боже!”, “Пази 
Боже!” в смисъл, че те били изричани с благоговение и трепет, като 
благослов, както за сбъдването на добри неща или добрини, така и 
за избягването на едни или други злощастия и злини. 

Каква идиличност! Какво умиление и сълзи извикват у нас тези 
изпълнени с човещина, мили родни картинки от патриархалния ни 
бит, общуване и общежитие!39 Наистина от тези идилични форми 
на поздрава бликат симпатия, доброта, неподправена отзивчивост 
и услужливост, чистосърдечност, непринуденост и топлота. 

Впрочем всички поздрави, благословии и благопожелания из-
вирали от най-съкровените глъбини на сърцето и душата на бълга-
рина. Те “говорят” за най-скъпото и свидното за него: за здравето, 
берекета и имането; за добър, праведен и честит живот, отрупан с 
благата и богатствата на майката земя-кърмилница, радващ се на 
многобройна челяд и пълна къща с разбирателство, топлота, добро-
та и човещина. 

Нравствеността е отправна точка на всяко човешко общение 
и общежитие. Тя задвижва и привежда в движение патриархал-
ния нравствен код на взаимоотношенията между “бащи” и “деца”, 
чрез който се постановява безпрекословно следване на установения 
обществен ред и нравствен порядък. От моя гледна точка феноме-
нологията на патриархалната нравственост намира въплъщение и 
превъплъщение в нравите и обичаите, обредите и ритуалите. “Не 
може и да бъде другояче. Нравствеността, това е съвкупност-
та от нравите, а нравите са отношения между хората, изразени 
идеално – в тяхната мисъл и воля, а материално – в поведението 
един спрямо други”40. Всеки нрав или обичай действал като непо-
грешимо житейско правило (regula vitae) на българската старина, 
на българското благонравие, нравоучение, общение и общежитие. 
Тоест както е било прието да се постъпва – по неписаните закони 
на простонародното единение, общуване и общежитие. Затова, кол-

39 Поп Минчо Кънчев. Видрица. Спомени, записки, кореспонденция. 
2-ро издание. С., 1985, с. 509. 

40 Хаджийски, И. Цит. съч., с. 122. 
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кото и старомодни да ни изглеждат сега, те притежават голяма нрав-
ствено-културна стойност, от която почти сме се лишили, повече 
или по-малко, вследствие на пренебрежителното си и високомерно 
отношение към тях, че уж били ненужни и отживели времето си 
нравствени анахронизми. 

Нравите и обичаите полагат основите на българското нравоуче-
ние и поучение. Заедно с обредите и ритуалите те освещават повта-
рящите се масово от векове и хилядолетия форми на колективното 
поведение и общение в сферата на бита и труда, на делниците и праз-
ниците. Същите се проявяват не толкова като “отживелици”, колко-
то като “преживелици”. Всъщност много от старинните ни нрави и 
обичаи, обреди и ритуали полагат първия “крайъгълен камък” от 
нравствените устои на простонародното единение, общение и об-
щежитие. Защото те въплъщават най-дълбокия нравственокулту-
рен смисъл и значение на отношенията между “бащи” и “деца”, като 
членове на българския етнос, народност или народ. 

Патриархалните българи влизали в определени по-трайни со-
циални отношения, с чиято помощ се интегрирали, обединявали и 
сплотявали, за да могат да възпроизвеждат и задоволяват своите не 
само биологични, физиологични и телесни нужди, но и по-изтън-
чени духовни, вкл. и нравствени потребности. Патриархалното об-
щество не е “един” индивид, а се изгражда и функционира като об-
ществен организъм, етническа общност или народност. Факт, който 
красноречиво говори за това, че надрастването на индивидуалните 
потребности на патриархалните българи, т.е. на личното благо в 
името на общото задругарско благо, намира своята адекватна проя-
ва в утвърждаването на традиционните форми на поведение, обще-
ние и общежитие. В своите патриархални отношения българите от 
“доброто старо време” надрастват личните си нужди и потребно-
сти, с което осъзнават своята родова, племенна, етническа връзка, 
като жизнена потребност един от друг. Затова те се отнасяли един 
към друг не като егоисти, а като алтруистични човешки същества. 

 Патриархалните ни нрави и обичаи, обреди и ритуали изразя-
вали колективистичния нравствен дух, дружна човещина и обща-
та радост от задружния живот и труд: вкъщи; на нивата, лозето и 
ливадата; в гората и полето; на общи трапези, сватби и празненства 
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споделяни от роднини и близки, принадлежащи към един или друг 
род или задруга, с открити души и сърца.41 Така след излизането 
от родовото общество, задругата все повече се обособила не само 
като стопанска, но и в ролята си на нравствена единица, почиваща 
върху три кита: колективна собственост, задружен труд и общо по-
требление. 

 Преградите между “моето” и “твоето”, между душите и сърца-
та на хората в старото патриархално (задругарско) общество били 
твърде условни и подвижни. Като остатъци от родовата община 
се запазили доста форми на колективната собственост: земя, мери, 
гори, поля, балтълъци. В трудния, лишен от показност, но задружен 
живот, за общуването на патриархалните българи нямало никакви 
бариери. Между съседите съществували малки вратички – комшулу-
ци. През тях комшиите си оказвали помощ за наглеждане на малки 
деца, болни, при готвене на гозби; при варене на сапун; при сватби 
и кръщенета; при смърт и погребения. През тези вратички си ус-
лужвали с посуда и сечива, заемали си брашно, хляб, червен пипер, 
олио, сол, захар, яйца; събирали са се на шура, на сладки приказки; 
на варена царевица, качамак и тикви, на пуканки и топли пити, на 
плодове от новата реколта и т.н. Най-сетне представете си: тлаките 
и седенките за белене и ронене на царевица; за плетене на рогозки; 
“попрелките” за приготвяне на чеиз на момите, където преживявали 
първите любовни трепети и мечти за щастие; песните и свирните, 
закачките и шегите. Всичко това създавало онази топла и задушев-
на атмосфера, която днес едва ли можем да си представим, тъй като 
това е отдавнашна и безвъзвратно отминала идилия. 

Нравите и обичаите, обредите и ритуалите “циментирали” тра-
диционните отношения и нравствени взаимоотношения в патриар-
халното (задругарско) общество. Тези отношения между членовете 
на една или друга задруга носели белезите на стария колективи-
стичен дух. Този дух имал своите корени както в стопанския етос 
от миналото, така и в самите патриархални отношения: взаимоот-
ношения на задружен труд и стопанско сътрудничество, а не на съ-

41 Хаджийски, И. Бит и душевност на нашия народ. Т. 1. С., 1945, с. 103. 
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перничество и конкуренция42. Разкривайки моралната философия 
на патриархалния българин, Ив. Хаджийски много точно отбеляз-
ва, че трудът се осмислял не като лично, а като колективно дело, 
изискващо “дружните усилия” на всички. Тогава важна роля игра-
ел “взаимният алтруизъм”, който до голяма степен бил обвързан с 
“колективното добро”, с общото благо, допринасящи обща полза, а 
оттук и на отделния член на общността. 

В нравите и обичаите, обредите и ритуалите, в общия ред на 
живота и нравствен порядък се обособяват действителните нрав-
ствени устои, реалните нравствени отношения на рода, етноса, 
народността и народа. Съответно на тях изкристализират елемен-
тарните правила на нравствеността, прости норми на справедли-
востта и начала на човечността. Те придобили гражданственост 
като елементарни нравствени закони на човешкото поведение, об-
щуване и общежитие, които имат за свой архетип, прототип или 
аналог “златното правило” на нравствеността и човечността. 
Тези правила, норми и начала се пораждат въз основа на опреде-
лена обществена потребност не само от труд и потребление, но и 
от общуване и общежитие. Същите характеризират нравствената 
култура на етноса, народността или народа. Това са елементарните 
правила на нравствеността и прости норми на справедливостта 
или начала на човечността. Те представляват “окаменели” или за-
стинали (“замръзнали”, кристализирали) представи на равнището 
на здравия разум и живата народна реч43. Тези правила и норми се 
възпроизвеждали реално и идеално (мислено) и словесно всеки път, 
когато възниквала житейска ситуация за действия, лицедейства и 
свещенодействия във вид на един или друг архетип, стереотип, ета-
лон, шаблон или образец на поведение, общение и общежитие. 

Елементарните правила на нравствеността, прости норми на 
справедливостта и начала на човечността не са израз на някаква 
морална догматика. Те свидетелстват за съществуването на “абсо-
лютни морални истини”, които нямат идеологически, класов или 

42 Пак там, с. 109. 
43 Выготски, Л. С. Развитие висших психических функций. М., Изд. АПН 

РСФСР, М., 1960, 137–197. 
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кастов смисъл и значение44. Например “десетте божи заповеди”, 
макар и религиозно осветени, си остават сбити формули на прера-
ботените от хилядолетия всеобщи нравствени правила или прос-
ти норми на човешкото поведение, общуване и общежитие. Без тях 
няма и не може да има човек и човешко общество. Налице са “най-
елементарни принципи, регулиращи отношенията на човек към 
човека”. 45 В смисъл, че те са пробен камък за нравственост и човеч-
ност, за правда и справедливост. Всъщност това са “простите норми 
на нравствеността и справедливостта” (“the simple laws of moral and 
justice”), намиращи най-точен израз в утвърждаването на по-слож-
ни форми на човешкото общуване и общежитие. От тях би тряб-
вало да се ръководят в своите взаимоотношения не само частните 
лица (individuals private), те трябва да станат закони и в отношени-
ята между народите46, които днес, в епохата на глобализиращото се 
човечество, да бъдат еталон и на междудържавните отношения. 

Повечето от тези правила и норми изпълняват ролята на “общо-
човешки закони на нравствеността и правата”47. Те не са измислени 
подобно на категорическия императив на Кант, а са почерпани от 
“живия живот” на всеки, вкл. и на българския народ. Тези правила 
и норми са конкретизация и кодификация на т.нар. златно прави-
ло на нравствеността, справедливостта и човечността. При това 
става дума не толкова за “правила на поведение”, колкото за “прос-
тите и основни правила на всяко човешко общежитие”48. В този 
смисъл те съществуват от хилядолетия в живота на народите, като 
ролята им е да предпазват съвместно живеещите хора от едни или 
други ексцеси или изстъпления, които евентуално биха смутили и 

44 Енгелс, Ф. Анти Дюринг. – В: Маркс, К., Ф. Енгелс. Избрани произведе-
ния в десет тома. Т. 1. С., 1984,108–109. 

45 Енгелс, Ф. Положението на работническата класа в Англия – В: Маркс, 
К., Ф. Енгелс. Избрани произведения в десет тома. Т. 8. С., 1984,259–271. 

46 Маркс, К. Ф. Енгелс. Първо Възвание на Генералния щаб на между-
народната работгническа асоциация за френско-пруската война. – В: Съч. Т. 
17. С., 1968, с. 13. 

47 Плеханов, Г. Еще о войне. – Ж. Современный мир, ПГ, 1915, кн. 8,228–
229. 

48 Ленин, В. И. Държавата и революцията. – В: Съч. Т. 25. С., 1974, с. 150. 
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нарушили техния обичаен начин на живот, жизнена дейност, стил 
на поведение, общуване и общежитие. Това са именно елементарни-
те правила или закони на нравствеността и прости норми на спра-
ведливостта49. В последна сметка те полагат един от крайъгълните 
камъни на изконните нравствени устои, без които няма и не може 
да има каквото и да било човешко общежитие. 

Елементарните правила на нравствеността и прости норми на 
справедливостта или начала на човечността, като конкретизация на 
“златното правило”, се породили в съвместния колективен начин на 
живот, дейност, поведение, общуване и общежитие на българите от 
старо време. Оттогава те се предавали от поколение на поколение, 
та чак до наши дни. Техни истински творци са обикновените хора от 
народа. Тези елементарни правила, прости норми и начала на нрав-
ствеността, справедливостта и човечността намират най-адекватен 
израз в смисловото богатство на българските народни пословици, 
поговорки и скороговорки, в афористичния заряд и дълбокия им 
морализаторски подтекст. На него не са нужни много думи. Чрез 
тях се цели да бъде изобличен порокът, като се обезсилят неговите 
гибелни изкушения. Тяхната основна задача е нравственовъзпита-
телна: да предпазят обикновените хора от народа от зловредното 
влияние на един или друг порок, за да нямат никакво оправдание 
в предпочитанието на греха, отстоявайки верността си към дълга. 
Мъдростта им е като нравствената премъдрост на “десетте божи за-
поведи”. В този смисъл те съставляват цял морално-етичен кодекс 
на народната вяра. Защото всяко от тези правила и норми съдържа 
зрънце от истината за доброто и злото, която е зададена в “златното 
правило” на нравствеността и човечността. Ето някои от тях: “Кой-
то прави добро, добро намира; който прави зло, зло намира (Посл. 
Н. В., с. 599, № 143); “Стори добро, хвърли го в морето; ако хората не 
го познаят, рибите ще го познаят” (Посл. Н. В., с. 87, № 578); “Ако не 
може да бъде някой хубавец и честит, както ище; може да бъде до-
бър и почтен, както трябва” (Слав., с.  100); “Сдобрявай пакостника, 
повече от добросторника си” (Слав., с. 103); “Ако правдата не пома-

49 Гудилина, Э. Б. О простых законах и нормах нравственности. Насущ-
ные проблемы этики. М., 1971, 159–182. 
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га, то кривдата никога” (Слав., с. 103); “Ако с куц ходиш, и ти ще се 
научиш да куцаш” (Любословие, 1846, с. 144; Гер. РЕЧН. Т. II, с. 436); 
“Бера някому или нещо греха; правя му нещо, дето не трябва, та с 
това струвам грях” (Гер. РЕЧН. Т. I, с. 256); “Бог не гледа на нечисти 
упинци, а на чисто сърце” (Слав., с. 128); “Всяко зло влече след себе 
си друго зло” (Слав., с. 550); “Брат брату зло не прави” (Балк. Мъдр., 
с. 51); “Дето има мир и любов, там е и Бог” (Слав., с. 218); “Дето е 
съгласие, там и божа благословия” (Слав., с. 118); “Всички за един, 
един за всички” (Балк. мъдр., с. 48); “Един за всички, всички за един 
(Балк. мъдр., с. 83); “Каквото сеял, такова ще жъне” (Гер. РЕЧН. Т. 
V, с. 313); “Каквото търсил, намерил” (Слав., с. 289); “Лошо правил, 
добро не видял” (Слав., с. 334); “Каквото правиш, таквоз ще патиш” 
(Слав., с. 283); “Кой каквото прави, таквоз ще намери” (Слав., с. 308) 
и т. под. Нещо повече, пословицата “Което не искаш да ти правят 
другите, не го прави и ти тям” (Слав., с.  306), изглежда сякаш бук-
вално повторение на “златното правило” на нравствеността и чо-
вечността, взето в неговата библейска формулировка, като своего 
рода “единадесета божа заповед”. Разбира се, могат да се приведат 
още стотици, дори хиляди подобни народни пословици и поговор-
ки, като реминисценции на “златното правило” на нравствеността 
и човечността. Това, което човек казва за другите, ще бъде казано 
и за него; това, което пожелава на другите, пожелава и на себе си; 
това, което прави на другите, той прави и на самия себе си. Затова 
връх на народната ни мъдрост е пословицата: “Кой каквото прави, 
на себе си го прави” (Слав., с. 308), или “Кой що чини, на себе си го 
чини” за правомерността на нравствените задължения на човека по 
отношение на самия себе си като морално същество. Към тях се от-
насят преди всичко задълженията за простота, скромност, честност, 
искреност, правдивост, справедливост, отзивчивост, услужливост, 
алтруизъм и човещина. Но не е трудно да се проумее, че тези за-
дължения към самия себе си всъщност са производни на граждан-
ския ни дълг. Човек проявява простота и искреност, скромност или 
високомерие, честност или безчестие, правдивост или лъжливост, 
отзивчивост или неотзивчивост, услужливост или неуслужливост, 
алтруизъм или егоизъм, човещина или жестокост не само по отно-
шение на другите, но и към самия себе си. Извън тези отношения 
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той не може да бъде нито нравствен, нито безнравствен. Не е имало 
съмнение в силата на нравствения закон: каквото и да направи чо-
век – добро или зло, доброчестина или злочестина, той го прави не 
само на другите, но и на себе си. Рано или късно то се връща като 
бумеранг, сиреч като възмездие или награда за стореното злодеяние 
или добродеяние. 

В патриархално-задругарското ни общество не се е търпяло 
каквото и да било погазване на елементарните правила и прости 
норми на нравствеността, справедливостта и начала на човечност-
та. Затова внушението, надеждата и вярата, с които е живял па-
триархалният българин, са че всяко зло се наказва и възмездява, а 
всяко добро се награждава. Но и днес обикновените хора от народа 
със сърцето и душата си вярват в доброто, правдата, реда и спра-
ведливостта. Те се ръководят в живота си не от тесни юридически 
предписания, а именно от елементарните начала на нравствеността, 
справедливостта и човечността. Това е сферата на моралното зако-
нодателство и обичайното право с техните неписани норми, като 
закони на народното сърце и народната душа. 

Въз основа на своя житейски опит българите се убеждавали в 
съществуването на определени елементарни нравствени правила 
и прости норми на справедливостта. Те предпазвали и сега пред-
пазват българите в съвместния им живот от различни изстъпления 
или ексцеси. Убийството, кражбата, лъжата, клеветата, завистта, 
подлостта, сквернословието, злословието, несправедливостта, неу-
важението към старите хора и т. под. се смятат за пороци (морално 
зло) в патриархалното и в съвременното общество. Елементарните 
нравствени правила, прости норми на справедливостта или начала 
на човечността на нашия народ включват в своето ценностно-кул-
турно съдържание уважение към всеки човек, зачитане на негово-
то достойнство, преклонение пред майчинството (идващо от култа 
към “майката-прародителка”), братско отношение към роднините и 
близките, съпружеска вярност, грижа за отглеждане и възпитание 
на децата, добросъседски отношения, милосърдие, доброта. 

Елементарните нравствени правила и прости норми на спра-
ведливостта или начала на човечността са форми на народната 
премъдрост, плод от преживяванията на народната душа и народ-
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ното сърце. Те невинаги са еднозначни и точни. До голяма степен 
това се дължи и обяснява не само със социокултурните условности 
и различия, но и с факта, че в ежедневието тяхното усвояване става 
върху текущия момент и на равнището на здравия разсъдък или 
смисъл. Този разум е ефективен преди всичко в стереотипните жиз-
нени ситуации, тъй като символизира натрупаните от много поко-
ления нравственокултурни представи, знания и ценности, които са 
издържали проверката на времето. Върху тяхната основа у патри-
архалния българин са се развили определени чувства, представи, 
идеи и знания: за добро и зло, за правда и кривда, за добродетел и 
порок, за доброчестина и злочестина, за достойно и недостойно, за 
почтено и непочтено, с една дума – за нравствено и безнравствено. 
От рода на: “Не прави онова, щото не щеш да ти правят другите, 
дума поговорката. Кой каквото прави, ще намери. Бог забавя, ала не 
забравя”. Сега, в епохата на глобализма, никой не бива да забравя, че 
доброто и злото, особено добрите и лошите им плодове, неизбежно 
и неотвратимо се връщат при техните извършители не само по си-
лата на кармата, на всемирния кармичен закон за въздаянието, но и 
в смисъла на “златното правило на нравствеността”, като “бумеран-
гов етичен ефект”. 

Каква идилия, която е отминала почти безвъзвратно! Днес, как-
то подчертава още И. Хаджийски, ние, представителите на съвре-
менната модерна цивилизация, в която господства открито егоис-
тичният морал, воюваме помежду си на живот и смърт, изправени 
един срещу друг, както в областта на политиката, икономиката и 
идеологията, така и в сферата на философията, науката, културата, 
изкуството, образованието и възпитанието. Ние сякаш сме слепи и 
глухи към извечните общочовешки и народни нравствени премъд-
рости. 

Ние сме в дълг към нашите самобитни нрави и обичаи, обреди 
и ритуали, а също така и към елементарните нравствени правила и 
простонародни норми на справедливостта, като закони на човешко-
то общежитие. Те въплъщават в себе си изконни родови нравствени 
ценности. Това ще рече, че с изграждането на нравствените устои 
на българщината, те ни защищават с моралната си броня и нрав-
ствени съпротивителни сили. Те ни правят достатъчно нравствено 
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устойчиви, твърди и неуязвими, за да устоим на най-новите безнрав-
ствени веяния и попълзновения, предпазвайки ни от зловредното 
влияние на чуждите, инородни идеи и фалшиви ценности, които 
често носят западната “масова култура” и цивилизация. 

народен и национален характер.  
същност на българщината

“Българщината” е имала и трябва да има, особено днес, свещен 
смисъл и значение с оглед опазването на българския род и народ. 
Тя е не само израз на кръвно родство, на най-дълбоко родово чув-
ство, но и на съзнание и самосъзнание за общност. Това ще рече, 
че етническата ни общност се явява люлка, прародина и праобраз 
на нашата татковина “майка България”. Във и чрез “скрижалите на 
българщината” кристализира ядрото на народния характер с него-
вите традиционни добродетели, недъзи и пороци. Той пък очертава 
контурите на националния характер. Както националната психика 
е етап в развитието на народната психика, така и националният ха-
рактер е висш етап в развитието на народния характер50. 

“Скрижалите на българщината” в края на краищата носят пе-
чата на изконно българското, на народното начало. Духът на бъл-
гарщината изпълва народния характер, който се корени в славяно-
българските нрави и обичаи или традиции. Над нея се надстройва 
новото модерно съзнание, свързано с формирането на българската 
нация и национален характер. За съжаление, както показват нова-
та и най-новата ни история, липсва нужната приемственост между 
тях. Бих искал да щрихирам известна разлика, която ги отличава 
един от друг. Народният характер е олицетворение на българщи-
ната. Българщината живее, диша и се усеща в живия живот на на-
рода ни. Тя носи дълбокия отпечатък на народния живот, онова, 
което движи българина от люлката до гроба. Националният харак-
тер се отличава най-вече с иновациите си, като се влияе повече от 
тенденциите в развитието на характерологията, на добродетелите 

50 Драганов, М. За изучаването на националния характер. – Философска 
мисъл, 1982, кн. 11. 
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и пороците на българите. На него, на първо място, му липсва “не-
подкупният глас” на българщината, поради зловредното влияние на 
чуждото, инородното, следствие на чуждопоклонничеството и про-
дажността. На второ място, някои от неговите недъзи прерастват 
в отвратителни пороци, особено в следосвобожденската епоха, при 
бурното нахлуване на буржоазните отношения у нас. 

Българщината характеризира характерологията на българския 
етнос, народност и народ. Тя обрисува духовния и моралния облик, 
лик или лице на българина, неговите най-съществени положителни 
нравствени качества или добродетели, изграждащи характера му. За 
съжаление, поради прекъсване на историческия континуитет, неви-
наги се е осъществявала приемственост между народния и нацио-
налния характер. Няма пълно покритие между тях. Духът на бъл-
гарския характер, сиреч българщината, не може изцяло да се превъ-
плъти и прояви в националния ни характер, поради превратностите 
на историческото ни битие с неговите три национални катастрофи. 
Българският характер носи печата на историческа обремененост, въ-
трешна противоречивост и двойственост. Оттук произтичат негови-
те основни слабости, дори неговите комплекси и парадокси. 

Духовно-нравственото ни своебразие включва в себе си ос-
новните черти на народния характер, изразяващи най-ярко само-
битността, т.е. идентичността ни. Водещо в народния характер е 
нравственокултурното начало. В него се крие “тайната” на народ-
ния характер, на неговите основни добродетели, като своеобразни 
“навици” на народното сърце и народната душа. Чрез нравите на-
родният характер става натура на отделния българин, в която се 
проявяват неговите самобитни черти и добродетели. Българинът се 
чувствува част от рода, от народа. Или казано по-конкретно, харак-
терът на българина е в неговото съзнание и воля, като представител 
на нашия род и народ. Става дума за това, че за него е съдбонос-
но: да чувствува и да “знае закона на сърцето като закон за всички” 
български сърца; “да знае съзнанието за самостоятелността (Selbst), 
като признат общ род това е добродетелта51, нейната най-дълбока 

51 Хегел, Г. В. Ф. История на философията. Прев. от нем. език Г. Дончев. Т. 
ІІ. С., Наука и изкуство, 1982,53–54. 
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същност и значение за всеки един от нас, като частица от народа и 
негов представител. 

Българският национален характер или национално-психически 
стереотип окончателно кристализира в периода на Възраждането, 
който се очертава като “велика, оптимистична епоха”, през която се 
формират основните черти на българската народност52. Той е плод 
на една съдбоносна среща и на много сложен синтез на българските 
традиции с основните постижения на буржоазната цивилизация и 
култура от ХVII, ХVIII и ХIХ в. Това е времето на най-новата ни ис-
тория, когато българският народ става нация. При анализа на този 
щекотлив въпрос трябва да набележим и осмислим тенденциите на 
културноисторическата и нравственокултурната трансформация 
на чертите на българския народен характер в национален характер. 
Според мен да се улови и пресъздаде тази диалектика е невъобрази-
мо тежка, сложна и непосилна задача. Необходимо е да имаме ясна 
представа за най-характерните или типични черти на българската 
душевност и психика, взети в тяхното конкретно-историческо би-
тие и проявление. Аз сега няма да правя цялостен каталог на тези 
черти, било то добродетели или пороци, защото той сигурно би бил 
по-неудачен от тези, които вече са направени53. 

Формирането на българската нация протича при особено теж-
ки исторически обстоятелства: при наличието на османско държав-
нополитическо и икономическо потисничество; при абсолютното 
господство на ориенталския манталитет на исляма и на асимила-
торските домогвания на фанариотското духовенство, под егидата 
на Цариградската патриаршия, в стопанския, духовния и култур-
ния живот на българите. Затова говори сам по себе си фактът, че 
богослужението се извършва не на български, а на гръцки език. Ето 
защо най-напред започва епичната борба за църковна независимост. 
Но черквите и манастирите привличат възрожденския българин не 
толкова с ортодоксалната си православно-християнска доктрина, 
вяра и катехизис, колкото като средища за реализация на всеки-

52 Христов, Хр. Съдбата на България. С., 1981, с. 56. 
53 Вж. Сб. Защо сме такива? В търсене на българската идентичност. Съст. 

Иван Еленков и Ремин Даскалов. С., ИК “Светлоструй”, 1994. 
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дневния обществен контакт54. След тях ренесансовият полъх възди-
га българското училище, което става средище на народната просве-
та, идеен център за култивиране на българщината55. Първоначално 
процесът на консолидация обхваща главно просветените българи, 
които не се гърчеели и турчеели, защото са имали ясното съзнание 
и самосъзнание за своята верска, народностна и национална иден-
тичност, самоличност и принадлежност. Те принадлежат към най-
напредничавите и родолюбиви среди на възрожденската ни инте-
лигенция. Чрез нея българският народ стига до своето национално 
съзнание и самосъзнание и именно възрожденската интелигенция 
придава значима културна стойност на народното битие, осъзна-
вайки и утвърждавайки историческата мисия на своя народ, като 
един от най-напредничавите и цивилизовани европейски народи. 
Тя е “самоосъзналият се народ”, понеже единствено може да играе 
ролята на исторически субект, като носителка на националното са-
мосъзнание, със свое творческо и строително начало. Наистина не 
са имали реална представа срещу каква тирания са тръгнали да се 
борят нашите възрожденски будители, с каква духовна и морална 
енергия са били заредени, какви душевни качества и нравствени до-
бродетели са им били нужни, за да могат да устоят и да се преборят 
с нея. В това отношение Г. С. Раковски, един от титаните на Бъл-
гарското възраждане и патриарх на националноосвободителното 
ни движение, изказва крилатата мисъл: “Любовта към Отечеството 
превъзходи сичките световни добрини и тя е най-утешителната ми-
съл за човека на този свят!”... Всъщност във величава и безстрашна 
борба се въздига българският дух и се кове и калява националният 
ни характер. Съвсем неслучайно Л. Каравелов, като просветител и 
могъщ трибун на революциионната борба, зове народа ни, прину-
ден да се бори за свободата си срещу “най-адското тиранство” на 
Балканите, с думите: “Свободата не ще екзарх, иска Караджата”. А 
В.  Левски казва, че българите трябва да са готови “да умрат за бъл-

54 Субашки, В., Ст. Йотов. Безбожието на българина. С., 1973,164 – 166. 
55 Цветаров, Л. Пътищата на българската интелигенция. – В: Философ-

ски преглед, 1939, год. ІХ, кн. 1,34–38. 
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гарщината си, че им е отечество” България. Вече се чувства краят на 
проклетите, злочести и позорни векове на османско робство. 

Повече или по-малко, в навечерието на Априлското въстание 
в националното пробуждане се появява един нов елемент – съзна-
нието и самосъзнанието за принадлежност към народа ни, за от-
стояване на неговата верска, етническо-народностна специфика, 
национална идентичност и самоличност. Всъщност в точка 4. от 
Програмата на Българския таен централен революционен комитет 
се казва: “Ние желаем, щото тая земя, която е населена с българи, 
да се управлява по български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и 
характерът на българския народ”56. Така няма нищо чудно в това, 
че народните водачи в Априлското въстание се изживяват като по-
томци на Крум Страшни, Омуртаг, Калоян, Борис, Симеон Велики, 
Асен и Петър, Иван Асен II. 

Националният характер носи печата на генезиса на съзнание-
то, самосъзнанието или саморефлексията ни като народ по време 
на Възраждането. Това е “образът” на самия български народ, който 
той си създава и поддържа за себе си и който му служи за разгра-
ничаване от другите етнически общности на Балканите. Не само за 
големите, но и за малките народи и нации той е свързан с изграж-
дането на колективната или по-точно на родовата им идентичност 
или самоличност. Върху подобни представи и образи се опират “на-
ционалното съзнание” и “самосъзнание”, които неизбежно са силно 
митологизирани. Митът за произхода на племето разказва и осве-
щава перипетиите на легендарната история от “героичното време” 
на предците. Те винаги са изключителни и богоизбрани (неслучай-
но всеки български хан от Първото и Второто българско царство 
смята себе си за призван, т.  е. “от Бога избран”), отличават се със 
своите чутовни подвизи и държавническа мъдрост. Елементите на 
“историческия разказ” (наратив) са автохтонията, прославата на 
“великото” преселение на племето от легендарната му прародина до 
настоящото му местожилище, а също възходите и паденията при 
сблъсъците му със съседните племена и народи. Митът освещава 
създадените от митическите герои на племето или рода “скрижали 

56 Стоянов, З. Записки по българските въстания. С., 1948,89–90. 
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на вярата”, древните порядки, институции, нрави и обичаи или тра-
диции, издигнати като значими признаци на висша цивилизованост 
и културност. Съвременните народи и нации приемат тези “племен-
ни митове”, култове и исторически предания или саги за свои57. 

Така няма нищо чудно в това, че всяка от великите западни на-
ции и демокрации, каквито са народите примерно на Англия, САЩ 
и Франция, действително е имала и има чувството, съзнанието и 
самосъзнанието за националното си своеобразие и за своята ми-
сия в света58. Естествено на първо място стои Англия с модерната 
си идея за нация и националност, за демократична конституция и 
парламентаризъм. Ако английската конституция е “великолепна 
постройка, с която Англия има основание да се гордее”, това е така, 
защото нейното “създаване е дело на много векове” чрез делата на 
“поредицата” от великите си предци59. На свой ред американците 
се чувстват уникални преди всичко със създаването на новата си 
“раса” и нация. Те изобретяват и налагат също така и представител-
ната демокрация. В този смисъл Алексис дьо Токвил дава интересна 
трактовка на достойнствата и добродетелите на американския ха-
рактер като израз на чертите и качествата на тяхната средна кла-
са. И наистина американският политически проект снема в себе си 
библейското сказание и световъзприятие, християнската теология, 
рационалните теории на европейските буржоазни мислители, ан-
глийския либерализъм и английската политическа традиция, поло-
жена с habeas corpus, плюс мита за един Нов свят60. За французите 
националното изграждане се е извършвало от векове чрез френската 
държава. Всъщност кралете на Франция са обединили народа дълго 
преди Революцията да прогласи нейния суверенитет. Свикването 
на Генералните щати през 1789 г. свидетелства за привързаността 

57 Даскалов, Р. Въведение. Националнокултурната ни идентичност: на-
чин на изграждане. – В: Защо сме такива? В търсене на българската идентич-
ност, с. 27. 

58 Greefeld, L. Nationalism. Five Broads to modernity. L., 1992, pp. 41 – 43. 
59 Hume, D. Escrit politique. Paris, 1951, pp. 333–345. 
60 Шнапер, Д. Общност на гражданите. Поглед върху модерната идея. 

Прев. от фр. език Ан. Лешков. С., ЕОН –2000, 2001,37–57. 
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на населението към своето отечество (la patriе). При това идеята за 
суверенния народ като източник на легитимност бе формулирана 
от Русо. А теорията на Монтескьо за “разделението на трите власти” 
е класическо обяснение на идеите на Великата френска буржоазна 
революция. Неслучайно французите се гордеят с това, че са дали на 
света “първата идеология за модерна нация”61. 

Съзнанието за нация не е привилегия само на големите запад-
ни демокрации. Макар и в по-малък мащаб, малките народи също 
така се извисяват до идеята за националност62. Те преоткриват и бо-
готворят изключителността на акта на раждането на своята нация. 
Впрочем много ярко се откроява волята за национална свобода и 
независимост на малките европейски нации. Така например каузата 
за независимост на нова Гърция експлоатира древния мит за нейно-
то антично величие – изнамирането на демокрацията от Атина по 
времето на Перикъл. Гърците се ласкаят от своето пряко родство с 
античната демокрация, отхвърляйки по този начин позорните ве-
кове на турското владичество. Не остават по-назад и сърбите, които 
прославят спомена за величието на Косовската битка от 1389 г., като 
символ на тяхната жизненост, борбеност за свобода и национал-
на независимост. Българите също се пробуждат от дългата тъмна 
нощ на османското иго. Пръв измежду тях е Паисий Хилендарски. 
Паисий дели българите на две основни категории: на родолюбци, 
които обичат своя род и родина, т.е. на добри, и на лоши, каквито 
са отцеругателите. Всеки българин трябва да вземе “присърце” своя 
народ и своето българско отечество. Затова той написва “История 
славяноболгарская” (1762), подтикнат от патриотични подбуди и 
родолюбиви чувства, “за ползу роду”. В нея той разкрива миналото 
величие и слава на българското царство и господарство, много пре-
ди българите да станат поданици на Отоманската империя. Паисий 
пише, че българите неведнъж са побеждавали византийските им-
ператори и вземали данък от тях, че те се отличават с нравственото 
си превъзходство над “хитроумните и политични гърци”, че бълга-
рите не са безлична етническа маса, че те са имали могъща държа-

61 Пак там, с. 60. 
62 Пак там, с. 63. 

Глава 2 • Нравствено-културната идентичност на българския народ



100

ва, уредена църква, писмен език и култура. Наистина държавното 
могъщество на българските владетели, славянобългарският език и 
книжнина, народните празници, нрави и обичаи, обреди и ритуали 
на православното християнство са сред най-значимите символи на 
националната специфика, на духа на българщината. Тази или иначе, 
който е трябвало да я препише и прочете преписал и я прочел, като 
я разказвал на друг, а той я преразказвал на трети, четвърти и т.н. 
От тая родолюбива книжка припламва “искрата” на националната 
пробуда, озаряваща отначало с бледа, а след това с ярка светлина 
пътя на Българското просвещение, възкресение и на националното 
ни възраждане. Затова са били манастирите, черквите, а след това 
и училищата, които заедно с читалищата стават главни просветни 
центрове за отвоюване на българщината. Ренесансовият огън лум-
ва и се разгаря с проникването на новите рационалистически идеи 
от Запад, които рушат унаследените ориенталски нагласи, навици 
и привички, религиозните суеверия и предразсъдъци, като издигат 
факела на просветата, знанието и образованието въз основа на кул-
та към разума (“боже на разума” – Хр. Ботев). Българският народ се 
извисява до високия исторически хребет на националното си съз-
нание, самосъзнание и самоопределение. 

Българските учители, просветители, националреволюционери 
и дейци, заедно с представителите на духовенството ни, не само въз-
родиха българския народ, но и възстановиха по един действително 
модерен начин неговата родова (историческа) памет, психология и 
характерология, националното му съзнание и самосъзнание63. Тя 
била зародишът и ядрото на българската нация: една “шепа” хора, 
но титани на българския дух, с ясно самосъзнание и чувство за 
историческата си мисия. Това е малък просветен кръг от народни 
будители, кристално чисти, които са запазили свещения завет на 
предците, родовата памет, българската душевност и скрижалите 
на православната вяра. Те са проводници на историческата прием-
ственост, участ и съдба на българския род и народ. Тези жреци на 
българския дух, на българщината, наистина са имали за свой висш 

63 Ганчев, П. Към философията на българската история. Варна, Вар. ун-
тет “Черноризец Храбър”, 1999, с. 115. 
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патриотичен дълг просвещението, пробудата и свободата на народа 
ни, който извисил ръст на една нова и модерна нация, със свой тем-
перамент, морално-психически облик, стереотип или характер. 

Освобождението е своеобразна демаркационна линия в исто-
рията на българския народ. То поставя началото на Третата българ-
ска държава. У нас се установява новият буржоазен строй с неговия 
разкрепостен и модерен “дух на капитализма”. Така житейската мо-
рална философия и култура на българите претърпяват съществени 
изменения, които се отразяват върху представите за националния 
ни характер и неговото изграждане. Налице е нов стопански етос,  
т.е. появява се новата буржоазна нравственост, която се основава на 
индивидуализма и егоизма. В това русло през следосвобожденска-
та епоха две основни групи обстоятелства – външни и вътрешни, 
определят доминирането на държавнополитическата над икономи-
ческата рационалност и целесъобразност64. Те оказват определящо 
влияние не само върху икономическата, но и върху духовната, вкл. 
и върху нравствената, култура на българския народ, по-специално 
върху моделиране чертите на националния ни характер. 

Първата група се отнася до зависимостта на нашата страна от 
Великите сили и сферите им на влияние. На България бяха нало-
жени унизителните клаузи на Берлинския договор, които хвърлят 
целия български народ в страшно отчаяние и огромно възмущение. 
Това бил тежък, жесток и съкрушителен удар за нас. Впечатление-
то от него е било наистина потресаващо. “Ние останахме смазани, 
гръмнати, поразени”, изповядва Ив. Евст. Гешов, от неосъществено-
то народно единство. С разкъсването на Санстефанска България и 
свеждането £ до Княжество България и Източна Румелия, всички 
българи горчиво преживяват крушението на националния идеал 
за освобождение и обединение. Обаче българите не стоят безучаст-
ни, със скръстени ръце, а се борят, и много скоро – на 6 септември 
1885 г., осъществяват Съединението. Това велико чисто българско 
дело показва на европейския свят силата на младата българска на-
ция. Разбира се, Великите сили не се отказват от своята експанзи-

64 Колев, Бл. Икономическа култура. В. Търново, УИ “Св. Св. Кирил и 
Методий”, 2002, с. 142. 
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онистична политика, като ни подготвят прокрустовото ложе на 
васалитет и “заден двор” в европейското обществено-политическо 
и културно пространство, както и днес. Тяхната дългосрочна ге-
ополитическа разстановка се отразява зле върху борбите за нацио-
нално обединение, със своите неблагоприятни последици относно 
нашето държавнополитическо, социално-икономическо, духовно 
и нравственокултурно развитие. Това обяснява защо предпочита-
нията към моделите на европеизация първоначално са русофилски, 
после – русофобски, след това – франкофонски, австро-унгарски и 
накрая – германски. Нека да прибавим и злощастните ни участия 
в икономическите и военните съюзи, които също така се отразя-
ват неблагоприятно върху общата духовна и културна атмосфера 
в българското общество. Високомерното отношение на водещите 
европейски страни към нашата страна отрежда периферна роля на 
Стария континент. Положение, което най-после би трябвало да се 
промени с приемането ни в Европейския съюз. 

Втората група обстоятелства се отнасят до наследената много 
“бедна почва” на капитализма у нас, която се оказва недостатъчна 
за неговото бурно развитие. Животът на българите преминава на 
капиталистически релси с едно голямо закъснение, поради което 
наваксването изисквало бърз щурм, за да се достигат европейския 
стандарт и прогрес65. Процесът на първоначално натрупване на ка-
питал продължава, но върви с твърде бавни темпове. Той предста-
влява слаба финансова база за ускореното развитие на българската 
промишленост, за да бъде конкурентоспособна на европейската. Но 
макар и с твърде бавни крачки, се изграждат основите на индус-
триалното стоково производство. Нахлуването на капитализма в 
селското стопанство води до пролетаризирането на огромни селски 
маси. Процесът на социална диференциация, не само в града, но и в 
селото, се задълбочава до краен предел, като се очертават контурите 
на основните социални класи и слоеве, които имат различен бит, 
светоглед, морал, манталитет и характер. 

65 Хаджийски, И. Гражданска смърт или безсмъртие. Варна, Изд. “Г. Ба-
калов”, 1986, с. 21. 
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След Освобождението най-после селяните се оземляват, като 
стават собственици на едно по-голямо или по-малко парче земя, но 
са обречени на разорение. Българският селянин е закърмен с любов 
към майката земя и няма друг култ освен нея, поради което трудно 
понася връхлитащите го капиталистически порядки. Тя е негова-
та майка-кърмилница, която обича най-много на света. За нея дава 
мило и драго. Той не може да се отдели от кърмящата £ гръд. Тя 
е единствената му опора, на нея отдава цялата си нежност и обич. 
Неговите основни добродетели са органично и генетично свързани 
с нея. Нашето селячество обработва своята земя – нива, лозе или 
градина, без да се замисля, че неговият имот може да бъде “капита-
листическо предприятие”. Напротив, за него любовта му към нея се 
изразявала в труда: да я оре, сее и култивира. Чрез нея той живее, 
радва се, скърби. В съзнанието на селянина трудът е мярка на мора-
ла и на всяка социална ценност. Измъчен от тегла и несгоди, той се 
прекланя и моли на земята да го нахрани, да го утеши и да го при-
ласкае. Старият българин бил толкова свикнал със земята, че всяка 
друга работа смятал за леност, мързел, лесна печалба. Според него 
единствено и “само с честен труд се печели хлябът” “наш насущ-
ний”. Поради това за основна добродетел той смятал трудолюбието: 
“Ако не работиш, нямаш право да ядеш”; “Работният човек е много 
добър”; “Хвалиш го, че е богат, видял ли си го на нива или на лозе?”; 
“Работата краси човека, а мързелът го грози” и т. под.66 

В пряка връзка с трудолюбието е и пестеливостта на селския 
човек, която намира завършен вид у еснафа: “Ако оставиш след себе 
си, ще намериш пред себе си”; “Без сребро няма добро”; “Борчлия-
та ни сладко яде, ни сладко спи”; “Работи да ядеш, скрий да имаш”; 
“Купувай, а не продавай!”; “По-добре е да спестяваш по малко, от-
колкото да печелиш по много”; “Който спестява, не осиромашава”; 
“Спестовността е дваж печалба”; “По-добре е да ти завиждат, откол-
кото да те съжаляват”. Пословичната любов на селянина към труда 
подхранвала и религиозното му чувство. За него всичко си върви по 

66 Петканов, К. Характерни черти на българина. – Философски преглед, 
1939, год. ІХ, кн. 1, с. 30. 

Глава 2 • Нравствено-културната идентичност на българския народ



104

един извечен ред: “Бог дал, Свети Илия взел”. Какво има да се чудиш 
на очевидни неща: тъй е било и тъй ще бъде до края на света. Той 
знае, че земята не може да го направи нито богат, нито благат, но 
го дарява с благородство, с честност и почтеност. Доброто, любовта 
към ближния за него не са нищо друго освен израз на човещина. 
Човещината, това е да помагаш на хората с каквото имаш и можеш; 
да подслониш и нагостиш гост, бил той близък роднина, познат или 
непознат; да му съчувствуваш и състрадаваш; да изпитваш милост, 
жалост и доброжелателност към ближния. 

Друго вечно качество на българина, унаследено от селячество-
то, е обичта към родната стряха. Ходи къде ходи, върши що върши, 
но той се връща в бащиното си огнище. Това е неговият роден край 
и бащин дом, без който той не може да живее, пуснал дълбоко коре-
ни в чернозема на вечната българска земя. 

Но под ударите на капиталистическите обществени отношения 
картината на село става все по-гротескна, отчайваща, отблъсква-
ща и скверна в имотно, социално, културно и морално отношение. 
Колективизмът на задружното селячество се руши, като отстъпва 
място на индивидуализма и егоизма. Постепенно все повече се на-
лага индивидуалното собственическо семейство, основаващо се на 
егоистичната представа за “частно”, “мое” и “твое”. Правдива худо-
жествена картина на селския живот рисува Елин Пелин в повестта 
“Гераците”: разложението на патриархалната задруга и нравстве-
ност. Така в нравствения свят на селото и селячеството, толкова па-
сторално-идиличен, съкровен и чист, проникват почти непознати 
дотогава недъзи и пороци: злословието, измамата, лъжата, кражба-
та, мошеничеството, изнудването, коварството, подлостта, делби-
те, кавгите, крамолите, убийствата, насилието, омразата, завистта. 
Средището на селото се заема от търговците и бакалите, около ко-
ито се навърта един тънък слой от чиновници. На втори план били 
средните селяни, с достатъчно за преживяване земя, в съседство с 
които се намирали бедните селяни. И най-накраят идвал кръгът на 
селската сиромашия, или беднота67. 

67 Хаджийсйки, И. Оптимистична теория за нашия народ, с. 135. 
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Настъпват големи промени в социалното и моралното положе-
ние и на българския еснаф. Поради конкуренцията, породена от на-
хлуването на огромни количества индустриални стоки от Западна 
Европа и развитието на местната промишленост, голяма част от ес-
нафството запада икономически. С предпочитанията си към тради-
ционния свят българският еснаф не успява да си създаде нагласа за 
гъвкава адаптация към новите пазарни условия, механизми и изис-
квания. Неговият неразвит индивидуализъм го настройва негатив-
но към новозабогателите буржоа, търгаши и богаташи. Всъщност 
българският еснаф не е против всяко богатство и издигане, а само 
срещу спечеленото по нечестен път. Уви, новото време разбива тра-
диционната нравствена ценностна система на еснафското съсловие. 
То се отразява изключително пагубно върху неговата психология и 
характерология. У него се загнездват трайно страхът за утрешния 
ден, несигурността, ограничеността, консерватизмът, изостана-
лостта, негативизмът, духът на отрицание, нихилизмът и завистта. 
Отрицателните страни на еснафския морал все повече се засилват. 
Нравствената психика, психология и характерология на еснафство-
то, в основата на които стои “здравият разум” или смисъл, претър-
пяват една постепенна деградация и израждане в явленията “еснаф-
щина”, филистерство и “фасулковщина”. 

Разбира се, водеща класова сила е българската буржоазия, ко-
ято по своята финансова мощ била една от най-слабите в Европа. 
Това е едно от обстоятелствата, които обуславят до известна сте-
пен нездравата обществена атмосфера и нестабилната идейно-по-
литическа обстановка у нас, която става бойно поле на котерийни 
борби и боричкания за домогване до властта. Всички тези процеси 
слагат траен отпечатък върху етоса на българското общество, чи-
ето развитие се характеризира с действието на следните аксиални 
принципи: надмощие на държавната политика над икономиката; 
доминиране на държавната инициатива над частното предприема-
чество; силен стремеж към държавна служба и чиновническа ка-
риера, а не към реализация и просперитет в различни стопански, 
промишлено-производствени, финансови, търговски, земеделски и 
други организации и фирми68. Ето защо голяма част от средите на 

68 Колев, Бл. Цит. съч., с. 146. 

Глава 2 • Нравствено-културната идентичност на българския народ



106

интелигенцията стават чиновници, като се настаняват – било трай-
но, било временно – на “държавната трапеза”. Защото съставът на 
държавната бюрокрация зависел от това, кой е на власт. А през оне-
зи години честата смяна на партиите, дошли на политическа власт, 
било нещо обичайно. Заедно с раждането на политическите партии 
чиновничеството се включило активно в ожесточените котерийни 
борби. Обладана от партизанщина и заслепена от вълчи апетит за 
власт, пари и богатство, интелигенцията забравя въпиющите нуж-
ди и интереси на бедния народ69. 

Едно от най-отблъскващите аморални явления било службо-
гонството, което пораждало ежечасно множество недъзи и пороци. 
Началните прояви на службогонството се набелязват още от самото 
начало, когато руското командване назначава първите чиновници. 
Още тогава се зародили “партийни течения, интриги и списъци с 
различна окраска”. Защото целият политически, стопански и кул-
турен живот се намирал в зависимост от властта70. При създалата 
се политическа обстановка, със суспендирането на Търновската 
конституция, политическият партизанлък бил ловко използван от 
короната71. Всяка политическа партия, току-що дошла на власт, бър-
зала да се отблагодари на своите активисти от столицата и провин-
цията, от големите градове и малки градчета, села, селца и паланки. 
Държавната служба откривала по-големи възможности и сигур-
ност за замогване, забогатяване и благополучие. До болка позната 
родна картина. Поради това всички българи гледали с “четири” очи 
към нея – траен и типичен нашенски порок, обсебил ни и досега. 
Дребните и средните собственици, полупролетарии и дори селяни 
се блазнели от властта, за да ползват облагите, които им носи чинов-
ническата служба. Те били готови на всичко, за да станат държавни 
служители, чиновници, горски стражари, и даже селски пъдари. 
В това отношение образователният им ценз нямал почти никакво 

69 Илиев, Ат. Проблемата за психологията на съвремнните българи. С., 
1940. 

70 Иречек, К. Княжество България. Т. 1. С., 1930, 380–381. 
71 Михайловски, Ст. Как западат и се провалят държавите. – В: Михай-

ловски, Ст. Неиздадени съчинения. Т. 1. С., 1940, 78–208. 
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значение, доколкото повечето от тях не били нищо друго освен по-
луинтелигенти. Привилегиите идвали преди всичко от властта. По-
нископлатеният чиновник завиждал на по-високо платеният. Оттук 
и цялата оная колоритна галерия от образи на службогонци, които 
поради своя манталитет неизбежно нагазват и затъват в блатото на 
партизанщината, угодничеството, парвенющината, лакейщината, 
фарисейщината, подмазвачеството, раболепието, послушанието, 
доносничеството и завистливостта. Съвсем неслучайно Елин Пе-
лин потресен изрича: “Ако някога в България се роди гений, то той 
ще бъде геният на завистта”72. 

Във връзка с това любопитни наблюдения ни е оставил Констан-
тин Иречек относно безнравствените прояви на полуинтелигенцията 
от онова време: за “полуобразованите простаци” в България из среди-
те на чиновничеството. То няма нищо общо с рационалната бюрокра-
ция в смисъла на Макс Вебер, характерна за западните демокрации. 
Една истина, валидна и до днес. Според него българите “не оставят 
никого да се издигне, всичко повалят на земята” с инсинуации, клю-
ки, сплетни, клевети, интриги и доноси... . В цялата камара (Народно-
то събрание) едва 12 души... биха могли да работят и размишляват”, 
всички останали били “жалки празноглавци, интриганти, без харак-
тер и знания, хитреци и лъжци”73, както и сега. По-издигнатите и ин-
телигентни хора се откъсвали от средата си, забравяйки произхода и 
народа си. Оттук той прави констатацията, че: “Интелигенцията не 
е цветът, а екскрементът на народа, поне по-голямата част от това, 
което видях и наблюдавах досега от тази интелигенция”74. 

Наистина след Освобождението: стопанският, обществено-по-
литическият и културният живот се развиват в известна степен под 
знака на политиканството, посредствеността и полуинтелигент-
ността, чиито интоксикации чувствуваме и до днес75. На сцената 
на най-новата ни история излиза да изиграе своята незавидна роля 
“политичният българин” – може би “най-късната формация” след 

72 Пелин, Е., Й. Йовков. Тяхното слово. Съст. Ат. Свиленов, Варна, 1977, 
с. 40–41. 

73 Иречек, К. Цит. съч., с. 233. 
74 Пак там. 
75 Хаджийски, И. Оптимистична теория за нашия народ, 29–30. 
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“хероичния” и “практичния българин”76. Разбира се, нито един от 
тези три типа не изчерпва българина като характер. Затова никак 
“не е обосновано да се дава надмощие на един тип, когато се говори 
за нравствен характер. Колко грешат ония, които преднамерено го 
търсят или самодоволно го виждат в лицето на бай Ганя”77. Поли-
тичният българин се ражда исторически при по-сложни обществе-
ни отношения, особено когато на неговата земя се срещнат три раз-
лични култури: византийско-славянската, турско-ориенталската и 
европейската78. В душата си той е повече византиец и ориенталец, 
отколкото европеец. У него има някаква странна мъка – мъката от 
преминаването му от една в друга култура. Като интелигент, морал-
ната му философия не е нищо друго освен философия на конфор-
мизма, на безусловното и безначалното приспособление: “Прекло-
нената главичка остра сабя не сече”. Той се чувствува принуден “да 
йезуитствува, да византийствува, защото иначе е загубен. Той има 
потаен страх от властта, затова се грижи да £ угоди, да се доближи 
до нея, дори да я обсеби... Нравственото му съзнание не е устойчиво 
– то се мени съобразно с нуждите и момента. Но той няма смелост 
да изповядва своя морал. Напротив, той говори все за най-хубави 
човешки задължения, за правда, за справедливост, за народностен 
дълг... Безсъвестен егоист, той е винаги готов да бъде там, гдето се 
засягат обществени интереси... Трябва му маска, за да скрие още 
веднъж своето лице. Той не може да не стане партизанин не толкова 
заради убеждения, колкото за облаги. Затова да си мени убеждения-
та не е толкова голям грях... Една партия не го храни, затова е вина-
ги постоянен, винаги е с правителството. За него важи поговорката: 
“Пази Боже сляпо да прогледа”. Когато е селянин, той няма изтънче-
ност на гражданин, а когато е интелигент – той има здрав инстинкт 
на селяк. Той не е религиозен, само понякога ще звънне някоя неж-
на струна в душата му – остатък от доброто старо време”79. 

76 Йоцов, Б. Българинът през погледа на българския писател. – В: Фило-
софски преглед, 1934, год. VІ, кн. 1,45–46. 

77 Пак там, с. 57. 
78 Пак там, с. 53. 
79 Пак там, с. 55. 
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Няма нищо чудно в това, че новоизлюпената буржоазия у нас 
уж външно, показно заклеймява низките безнравствени качества 
като пороци. Обаче самата ги използва, за да стигне до богатството, 
властта и разкоша. Тя не може да избегне това противоречие, тъй 
като иска да спечели добро име в очите на народа, като се кичи с 
добродетели, които не може да приложи на практика. За нея най-
важно значение имат такива отвратителни пороци като егоизма, 
кариеризма, алчността, келепирджийството, сметкаджийството, 
печалбарството от търговията с гюлово масло и с всичко, което е за 
продан. Това било времето на шпорите, акселбантите; на мировите 
съдии и адвокатите; на цялата оная новоизлюпена гмеж, “жадна за 
облаги сволоч”, от която се ужасява Ал.  Константинов и която ос-
мива в образа на Ганю Балкански80. 

Безспорно “байганювщината” не е нищо друго освен антипод и 
голо отрицание на българщината, комичен израз на “есенцията на 
печалната действителност”, която се проявява през периода на пър-
воначалното натрупване на капитал. Всъщност според мен това е 
своего рода просташка бакалщина, пренесена върху почвата на пър-
воначалния див и зверски капитализъм. Ако еснафщината е подобна 
на бюргерщината и бакалщината, то байганювщината е доведената 
докрай филистерщина и парвенющина. Много от отрицателните 
черти на байганювщината от недостатъци се превръщат в крайно 
отвратителни пороци на филистерщината и парвенющината. Ней-
ните представители се отличават с такива пороци като търгашество, 
сметкаджийство и келепирджийство. Но нима тартюфщината може 
да се отъждестви с френския национален характер? Нима прусащи-
ната може да се отъждестви с немския национален характер? Нима 
също така обломовщината може да се отъждестви с руския национа-
лен характер? Разбира се, че не. Също така стои и въпросът с байга-
нювщината. Няма нищо позитивно в нея. Тя също така не може да 
бъде синоним на българския характер, на българщината. 

80 Газеман, Г., Г. Константинов, К. Н. Петканов, Г. Цанев и Д. Михал-
чев. Бай Ганьо и характерологията на българина (една анкета). – В: Философ-
ски преглед, 1931, год. ІІІ, кн. 4,350–354. 
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След Освобождението протича бурен процес на модернизация 
и европеизация на младото българско общество, който води до би-
туване на явленията на т.  нар. криворазбрана цивилизация, както 
днес на криворазбраната демокрация. В стремежа си да се европеи-
зира нашата интелигенция, галеното дете на народа ни, се поддава 
на влиянието на чуждите културни ценности и образци. Копирайки 
европейската култура, тя пренебрегна вековните традиции на народ-
ния дух, смятайки, че по този начин ги надживява81. В същото време 
масите изостават, поради което настъпва отчуждение между тях. 

В следосвобожденско време се открояват в най-общ план три 
ориентации на българската интелигенция: “народничество”, “сла-
вянофилство” и “европоцентризъм”, който има две линии на разви-
тие във формите на “западничество” и “европеизъм”, плюс “бълга-
ризъм”. Вариантите на етнокултурна самоидентификация са главно 
по посока на “присвояване” на по-модерната западна култура и кул-
турна идентичност: тази на европееца, на родовата славяно-българ-
ска самоличност, или пък на двете заедно в един творчески синтез. 
Ако при т.нар. българско западничество идентичността се търси в 
равнението по западните културни ценности и модерни образци, 
то при първата и последните две версии завръщането към “корени-
те” се постулира като желано и жизнено необходимо. Във връзка с 
това особено вълнуващ и интригуващ бил злободневният въпрос за 
противоборството между славянофилските и европоцентристките 
настроения и тежнения: “В коя сфера на влияние сме – славянска, 
руска или европейска? И дали ще можем да преодолеем тоя култу-
рен славянско-европейски дуализъм, като се домогнем до органи-
чен синтез? Това е въпрос от голямо значение за нас, искаме ли да 
създадем своя култура...”82 и своя културна идентичност и самолич-
ност. Това важи още по-силно днес. 

След Междусъюзническата и Първата световна война България 
претърпява две национални катастрофи, българският народ се чув-
ства с накърнена национална чест и гордост, и с унижено национал-

81 Цветаров, Л. Пътищата на българската интелигенция. – В: Философ-
ски преглед, 1939, год. ХІ, кн. 1, с. 31. 

82 Йоцов, Б. Славянството и Европа. С., 1992, с. 35. 
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но достойнство. Като проява на “антимодернизационния рефлекс” 
“българизмът” е израз на нови нагласи и настроения, в смисъл, че 
усвояването на европейските културни ценности би довело до обез-
личаване на националното, родното, народното, изконно българ-
ското (като форма на възвръщане към възрожденския дух). 

Големият интерес на българските културни кръгове към род-
ното, народното и изконно българското се определя най-вече от 
тежката следвоенна обстановка: преживяната втора национална ка-
тастрофа, ужасната мизерия и нищета, провала и разруха, налагат 
най-после смяната на сляпото подражателство и следосвобожден-
ско копиране на западните културни образци. Оттук идва патрио-
тичният повик за вглеждане в културната самобитност и ценност на 
родното, народното, българското. 

Неговите представители отричат “западничеството” и “евро-
пеизма”, като формират ново понятие, друг усет и чувство за Оте-
чеството. Постигането на търсената идентичност се свързва тясно 
с реконструкцията на “българския етос”. Това е сакралното прос-
транство на изконната “самобитност” на нашенските нрави като 
най-дълбока основа на неповторимостта на психичния стереотип, 
пренесен във всички епохи и нова проява на “българското”. Също 
така “се усещат антимодернизационните настроения, присъщи на 
новата българска култура като цяло”83. Постепенно “българизмът”, 
израждащ се във формите на национализъм, започва да се разглеж-
да като панацея за всякакъв род злини и пороци. Той подготвя до-
някъде и почвата за виреене на расизма и фашизма. 

Времето след Втората световна война се оказа един съдбоно-
сен “отрязък” от националната ни съдба, когато отново се прекъс-
ва историческият ни континуитет. Само за няколко десетилетия 
в България се установява политическо, социално-икономическо и 
културно устройство, известно под името “народна демокрация”, 
получило по-късно статута на т.нар. казармен социализъм84. За ле-

83 Еленков, И. Въведение 1. Версии за българската идентичност в модер-
ната епоха. – В: Защо сме такива? В търсене на българската идентичност, с. 
25–26. 

84 Михайлов, Ст. Сталинският тоталитаризъм. С., 2000, 242–243. 
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гитимацията на социализма в България определено значение имат 
както съществуващата екзистенциална несигурност на българите, 
така и наличните културни нагласи в масовото съзнание към патер-
нализъм, равенство, братство и колективизъм. 

Но самото установяване на социалистическия стопански етос 
е плод на драстични промени в начина на живот, труд и бит; в на-
чина на мислене, чувстване и поведение. В България се установява 
командно-бюрократичната система на управление на общественото 
производство. В това отношение ключово значение има ликвидаци-
ята на частната собственост чрез чисто силова “експроприация на 
експроприаторите” и насилствено коопериране на селяните. Всич-
ки фабрики и промишлени предприятия бяха национализирани. В 
сферата на селското стопанство бяха наложени текезесетата по по-
добие на съветските колхози и совхози. Държавната собственост и 
централизираното планиране не позволяваха на конкуренцията да 
изявява градивните си функции и тя бе заменена с прословутото 
социалистическо съревнование. Вездесъщият монопол на бюрокра-
тизирания държавен и партиен апарат ограничава проявите и фор-
мите на икономическите и пазарните отношения. е принудено от 
Партийната номенклатура принуждава стопанското ръководство 
да съблюдава стриктно идеологическите догми, постановки и поли-
тическите решения. 

В областта на морала, нравите и нравствените отношения во-
лунтаризмът достига крайната си точка с оповестяването на т.  нар. 
Морален кодекс на строителя на “новото общество”, а именно този 
на homo sovieticus. В него е концентрирана цялата схоластика на дог-
матизираната етическа доктрина, превърната в нищо незначеща ка-
зуистика, робуваща на три идеологически постулата. 

Човекът се озовава в ненормална жизнена ситуация, в една 
привидна действителност, конституирана от илюзорни и абсурд-
ни идеологически, идейно-политически, социално-икономически 
и нравственокултурни предпоставки. Тези условия, от една страна, 
са дотолкова обременяващи, затъпяващи и строги, че всеки човек 
попада тутакси в тежка крепостна зависимост на лакей, изключва-
ща дори относителна нравствена автономия, свобода на волята и 
съвестта. Но, от друга страна, същите обстоятелства могат да бъдат 
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заобиколени лесно по т.  нар. втори начин, с който човек престава да 
бъде честен спрямо себе си и лоялен към другите. Живот по двойни 
стандарти. В последна сметка той не може да се чувства отговорен, 
нито да се труди истински, за да израства професионално, нито да 
се отнася сериозно към своите граждански ангажименти и задъл-
жения, прерастващи в лични самозадължения. 

В съответствие с всичко това върху българския национален ха-
рактер се наслагват нови отрицателни безнравствени черти и по-
роци85. От нравствената ценностна система на българите изчезват 
такива етически категории като дълга и отговорността. Нещо пове-
че: полуинтелигентността, нагаждането, изчакването, инертност-
та, пасивността, безинициативността, безразличието са негативни 
качества, заменили първоначалния трудов ентусиазъм и подем86. 
Постепенно се засилва изявата на едно отрицателно, присъщо на 
българския народ качество – неговата склонност да търси закри-
лата, протекцията, упованието отвън, вместо опора в собствените 
сили. Налице са открито и грубо насаждани конформизъм и при-
митивен колективизъм. При това избуяват най-отблъскващите 
прояви на патернализъм и егалитаризъм. Наложен бе лъжеидеал-
ът за патерналисткия номенклатурен образ на мъдрия, справедлив 
и благороден вожд и водител. Вождизмът прерасна в прословутия 
“култ към личността”. Ценностното съдържание на тази митологе-
ма оказа невиждано в историята идеологическо и нравствено на-
силие над човешката природа и падение на личността. В резултат 
на това масовото съзнание се прониква от един открито и грубо 
насаждан егалитаризъм и примитивен колективизъм. Те достигат 
небивал разцвет и се олицетворяват от максимата: по-добре всич-
ки да бъдат еднакво бедни или средно заможни, отколкото едни да 
бъдат едри собственици и богати, а други – дребни собственици и 
бедняци. Така постепенно в българската душевност все по-трайно 
се настаняват примитивното уравнителско съзнание и самосъзна-
ние, че всеки е равен на всички – не само физически и психически, 

85 Семов, М. Българската народопсихология. С., 1999, 243–253. 
86 Личева, К. Еволюцията на българския стопански етос. – В: Философ-

ски алтернативи, 2000, кн. 1,121–122. 
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но и по своите духовни, умствени, естетически и нравствени сили, 
склонности и способности. Неизбежно беше българската психика и 
народопсихология от времето на тоталитаризма да бъдат благодат-
на основа и питателна храна за тоталитарната идеология. 

Българщината получава тежки поражения най-вече в морал-
но-психически план. Кооперирането е открито насилствен процес, 
осъществен от “народната власт” като израз на груб волунтаризъм 
и субективизъм. Отново са прекъснати насилствено обществено-
политическият и социално-икономическият континуитет. Вместо 
да се развива по-нататък по капиталистически път, българският 
народ е натикан отново в нов експеримент, в прокрустовото ложе 
на тоталитарния социализъм. Миграцията и урбанизацията, свър-
зани с ускорената индустриализация, предизвикват гигантски раз-
мествания на човешки пластове. От 60-те години на миналия век 
коренно се променя селският начин на живот, труд и бит, мантали-
тет и морал. В небитието отива старото село заедно с крушението 
на традиционните нрави и обичаи като тлаки и седенки, селския 
мегдан, където в празнични дни си давали среща моми и момци, 
мало и голямо. Няма ги вече селските събори с тяхната задушевна 
нравствена атмосфера, на които се стичали млади и стари от целия 
район, през девет села в десето, за да празнуват и се веселят, да пеят 
народни песни и да играят кръшни хора до насита. Също така в ми-
налото остават малките провинциални градчета, в които всички се 
познавали и уважавали, живеели и общували благодушно и радуш-
но, без ексцеси и тежки осъдителни пороци. Чудовищната мигра-
ция и урбанизация нанасят тежки удари върху светогледа, морала, 
манталитета и характера на българина. Той скъсва със селския на-
чин на живот, но все още не е гражданин; носи още своята селска 
психика, която започва да придобива “лустрото” на града в процеса 
на огражданяването си. Масовият българин отново е на кръстопът, 
изтръгнат из корен, губи част от душевността си и редица от изкон-
ните народни добродетели. Той “сякаш е последен от рода на изчез-
ващата раса българи”87. 

87 Жечев, Т. Българският роман след Девети септември. С., 1980, с. 147–151. 
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С разпадането на българското село изчезват обичайните нрав-
ствени скрупули и задръжки. Двете ключови понятия в моралния 
речник на българина – “срамота” и “грехота”, бяха заличени по то-
талитарно време. Никой не се осмелява да ги произнася на глас, след 
като са били зачислени в категорията на буржоазните предразсъ-
дъци и отживелици, или т.нар. малка правда. Дори думата “чове-
щина” не се появява нито веднъж в българския печат. И тя се пре-
връща в класово понятие и отживелица. Духовната и нравствената 
безпътица, причинени от сриването на традиционния ни морал, 
отприщват ламтежа за все повече облаги и наслади, развихряйки 
консумативната стихия на иначе зле прикрития социалистическия 
хедонизъм88. 

Най-накрая следва последният псевдодемократичен период, ко-
гато българщината агонизира пред очите ни неудържимо и, не дай 
Боже, безвъзвратно. Много обезкуражителна за промяната в облас-
тта на националния характер е смяната на акцентите в ценностната 
система на българския народ, поради засилване на “обезбългарява-
щите тенденции” в нея по време на проточилия се злополучен пре-
ход от социализъм към либерализъм и глобализъм. С този преход 
пред съвременното българско общество се постави кардиналната 
задача да се извърши скок в модерността, за да възстановим своята 
европейска ориентация. Това значи да се извърши адаптация към 
един глобалистичен модел, качествено различен от този на тотали-
таризма. Така на мода у нас отново е шлагерът за европеизацията, 
в която доминира рефренът на космополитизма като проводник на 
глобализма и “новия световен ред”. В българската история, като в ня-
какъв паноптикум, всичко отново и отново се повтаря, но в отчай-
ващи и отблъскващи гротескни форми. Например новото “българ-
ско западничество” надмина и най-смелите очаквания в сравнение 
със “старото”, с онова от следосвобожденската епоха, чиято критика 
на проявите простащината, “фасулковщината” и байганювщината, 
на псевдокултурата и криворазбраната цивилизация тогава все пак 
имаха известно основание и оправдание. 
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88 Хайтов, Н. Време за разхвърляне на камъни. С., ИК “Христо Ботев”, 
1994, 59–60. 
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Злощастията на българския народ при днешната калпава кри-
воразбрана демокрация нямат край. В нашето сбъркано време ни 
залъгват със свещената крава, каквато уж била демокрацията. 
Това е една много подвеждаща и изтъркана дума, която е загуби-
ла основния си смисъл на народовластие. В какво жалко време жи-
веем, когато с думата “демокрация” толкова много се жонглира и 
спекулира. Същото става и с термините “отворено” и “гражданско 
общество”, с тяхната употреба и злоупотреба. Теориите за “граж-
данското” и “отвореното общество” се раждат на Запад по различно 
време. Налице е една грандиозна спекулация с тях. 

Днес имитацията на демокрация говори ясно и красноречиво за 
жизнената необходимост от “нов обществен договор”, който и досега 
си остава една гола фикция. Според класическата теория за общест-
вения договор една политическа власт е легитимна само дотолкова, 
доколкото изразява волята и съгласието на различните класи, про-
слойки и широките народни маси. Като политически субекти те ус-
тановяват общите принципи, норми и правила на граждански ред 
и държавност. Съгласието като израз на приемане на съответните 
задължения и отговорности, произтичащи от постигнатите дого-
ворености, очертава моралните характеристики на обществения 
договор. Моралът става начин за легитимация на властта, а полити-
ката – нейно средство89. В този смисъл той е истински барометър за 
правотата на дадено държавнополитическо управление. Докато съ-
ществува разминаване между моралните цели на политиката и мо-
рала на политиците, ползващи властта като форма, средство и ин-
струмент за постигане на лични облаги и корпоративни интереси, 
обществено-политическият живот ще бъде тласкан по байганьов-
ското: “и едните, и другите са маскари”. Наистина, колко актуално 
звучи констатацията на Ал. Константинов, изказана чрез думите 
на Бай Ганьо, че политиците са “маскари до един”! “... Ама какво 
да сториш? Не се рита срещу ръжен!... Търговийка, предприятийца, 
процеси в съдилищата имам,   не може! Не си ли с тях, спукана ти е 

89 Арабаджиев, Г. Преходът като легитимация на грабежа. – В: Моралът 
в преходното общество. С., ЛИК, 2000, 15–17. 
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работата! Па и мене нали ми се иска  я депутат да ме изберат, я кмет. 
Келепир има в тия работи. Хората пари натрупаха, ти знаеш ли?”90

Същността на съвременния ни политически елит е поредно-
то доказателство за нашето окаяно, тежко, плачевно състояние91. 
Няма съмнение, че всички нещастия на България и на българския 
народ произтичат от пошлата и ретроградна политика на нашата 
продажна интелигенция, за която главното е не благополучието 
на обществото, а личната полза и изгода. Системата на духовните 
и нравствените ценности у нея е заменена със системата на парите 
и цените. Затова чудовищни изглеждат изказванията за изгодите от 
европеизацията, когато ги изричат с нагла безочливост днешните 
ни мизерни управници, които обричат нашия мил народ на мъки, 
теглила и страдания, на аморализъм и бездуховност, на бедност, ми-
зерия и нищета. Уви! Днешните български управници, представи-
тели на новия политически “елит”, се оказаха истински мошеници и 
мизантропи, а не само алчущи до полуда банда разбойници, хайду-
ци, мекерета, блюдолизци, царедворци и какви ли още не?!

Във време, когато националният интерес крещи за помощ и за-
щита, несполуките и проблемите, свързани с реализацията на наци-
оналния идеал за просперитет и суверенитет, се дължат на продаж-
ността на новоизлюпения политически елит. И това не е случайно, 
тъй като той не дойде по естествен път, не бе излъчен от недрата 
на нацията, а бе селектиран в чужда политическа лаборатория и се 
рекрутира от средите на бившата тоталитарна номенклатура, из-
вестна под името “червена буржоазия”. Тя и сега е на командните 
постове в българското общество. А нейното основно ядро се със-
тои от покварената в миналото българска интелигенция, готова на 
всякакво долно съглашателство и предателство, на службогонство 
и сервилност. У нас свободно шестват една престъпна етика и един 
псевдоморал на европеизация. Затова, на първо място, най-голяма 
вина имат предателството и лакейщината на безродния политически 
елит, който може да предизвика само чувства на погнуса, отвра-
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90 Константинов, Ал. Избрани произведения. Т. 1. С., 1974, с. 47. 
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ство. С., ЛИК, 2000, 98–107. 
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щение, омерзение, отчаяние и резигнация у нашия народ. На второ 
място особено зловеща роля играе хамелеонският космополитизъм 
на най-продажните среди на българската интелигенция92. 

Доминирането на ситуационната етика в начина на живот и 
стил на поведение на хората е отражение на наличната морална 
криза и аморализъм в българското общество. У нас този процес 
поражда множество парадокси на “новото време” и “новия морал”. 
Утвърждаването на аморализма е израз на “синдрома на загуба на 
вярата” в доброто и справедливостта; на песимизма, нихилизма и 
отчуждението между хората – резултат от тоталната девалвация на 
моралните ценности и традиционни нравствени устои на българи-
на, на българщината. 

Тоталитаризмът падна, социализмът рухна, но макар и да се 
задава капитализъм, все още не се вижда спасителният бряг за бъл-
гарския народ – едно племе от “корабокрушенци”. Сега стопанският 
етос е в пълен хаос. При прехода към пазарна икономика ние живеем 
в ужасяващите условия на политическа, стопанска и морална криза 
и разруха. Нещо повече. Настоящият преход не е нищо друго освен 
една ужасяваща “криминална революция” и реставрация. Нейната 
отрицателна последица е високата степен на дехуманизация на об-
ществения и личния живот, при която отчуждението в човешките 
отношения се проявява в насилието, бруталността, нихилизма, пе-
симизма, апатията, отчаянието и безнадеждността, слагащи каино-
вия печат върху живота на деперсонализирания малък и самотен 
човек. Дори и най-беглият анализ на нагласите на всекидневното 
съзнание показва, че неговата рефлексия е доминирана от бедност-
та, мизерията, безработицата, корупцията, безкрупулността, лъжа-
та, измамата, насилието, завистта и т.под. Но най-натрапваща се е 
тревожността в обществото, обхванала почти всички българи93. Тя 

92 Петрова, Е. Насилие и морал. – В: Философски алтернативи, 2003, кн. 
3–4,96–97. 

93 Маринова, Е. За необходимостта от дискусия по проблемите на мо-
ралното възпитание. – В: Моралът в преходното общество. С., ЛИК, 2000, 
159–160. 
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е съпътствана от ред негативни явления, които засягат преди всич-
ко подрастващите поколения – наркоманията и алкохолизма сред 
децата; детската и юношеска престъпност; агресивността в семей-
ството; насилието срещу децата; детската безпризорност и пр. 

Съвременните политически нрави също така се оказват “рое-
не” на отрицателни човешки типове и характери, противоречащи 
на българщината, като нейни антиподи. Лошият човек, на когото 
добропорядъчните хора никога не биха подали дори и ръка, сега се 
издига на шеметни висоти. Уви! Много от положителните нравстве-
ни черти и добродетели на българския народен характер, израз на 
духа на българщината, все повече избледняват и се заличават при 
толкова мизерия, нищета, безизходица, безработица, подлост, ом-
раза, коварство, предателство, продажност, беззаконие, корупция и 
престъпност. Обикновеният българин се стъписва. “О, времена, о 
нрави!”. Този възглас на Цицерон е от времето, когато по света сво-
бодно шестват римските легиони. Но той толкова много съответ-
ства и приляга на нравите на днешното “разглобно време”, когато 
по цялата земя се роят и множат наднационалните монополи или 
легиони на глобализма, на “новия световен ред” и порядък за гос-
подството на т.нар. златен милиард на човечеството. 

Не мисля, че у нас всички са станали лакеи, безродници, родо-
отстъпници и продажници, които погазват без всякакви задръж-
ки и скрупули народните нрави и обичаи, морал и право, ред и за-
конност, дълг и отговорност. Така че едва ли някой би могъл да ме 
обвини в черногледство и песимизъм, резигнация и носталгия по 
миналото. Болката ми е за нашето ужасяващо и страшно настоя-
ще. Народе български?! Какво ще бъде бъдещето ни, ако не успе-
ем да съхраним нашата национална идентичност и самоличност, 
като продължаваме да гледаме все така безучастни на теб, на твоята 
участ и съдба?!

Мисълта за Европа е тясно свързана с хуманистичната идея. Но 
ние ще запазим Европа само ако хуманизмът открие своето мъжес-
тво, ако се научи да носи бойни доспехи и върши своето дело, като 
винаги помни, че свободата не може да означава неограничено пра-
во на действие на онези, които се стремят към нейното унищожение 
и унижение (Т. Ман). 
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националният морален характер. ресурси на 
съхранение и развитие на българския национален 
дух в условията на глобализация и евроинтеграция

В търсене на моралните източници на българската национална 
идентичност не можем да не отправим поглед към бита и душев-
ността на нашия народ, да се вгледаме в чувството му за народно-
стност, основаващо се на общ произход, традиции, вярвания, оби-
чаи и нрави94. Необходимо ни е работно понятие, което да изразява 
българския национален дух и което да е показателно за моралното 
статукво, като в същото време е чувствително към “моралното вре-
ме”, “моралната история на българина” и “моралната промяна“. 

По аналогия с други области на човекознанието се спираме на 
националния морален характер. Избор твърде рискован, защото 
вземаме на въоръжение понятия, които днес са утвърдени в соци-
алнопсихологическите, психологическите или културно-антропо-
логичните изследвания, но не са така актуални във философията и 
в етиката95. 

Характерът е теоретична абстракция, който може да бъде поле-
зен в контекста на нашето изследване, за да погледнем ретроспек-
тивно на българина. Понятието е дискусионно, но сред авторите 
има съгласие по отношение на неговите източници. Онова, което 
Д. Хюм назовава “морални причини”, съдържа цялата палитра от 

94 Хаджийски, И. Оптимистична теория на нашия народ. Т. 1 и 2. С., Бъл-
гарски писател, с. 197;. Зарев, П. Българска народопсихология и художествена 
литература. С., Наука и изкуство, 1983; Станков, Д. Нравствената култура на 
българския народ. С., АРС, 2004. 

95 В същото време те са добре застъпени в историята на философската 
мисъл. Вж Декарт, Р. Страстите на душата. – В: Избрани философски произ-
ведения. С., Наука и изкуство, 1978,621 – 726; Шопенгауэр, А. Об этической 
разлике в характерах. – В: Свобода воли и нравственность. М., Республика, 
1992,238 – 246; Шопенгауэр, А. Учение Канта об умопостигаемом и эмпири-
ческом характере. Теория свободы. – В: Свобода воли и нравственность. М., 
Республика, 1992,238–246; Юм, Д. Исследование об аффектах. – В: Соч. М., 
Мысль, 1996, и т.н. 
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фактори – етнически, социални, икономически, исторически, поли-
тически, културни и т.н., които са в основата на формирането на 
националния характер96. 

Изборът ни е продиктуван от предположението, че в национален 
план характерът е силно консервативно образувание и трудно се мо-
делира от времето (социално, културно, икономическо, историческо и 
т.н.), поради което имаме очакването, че той е носител на информация 
за устойчивите нагласи, възгледи и стереотипи на поведение на бъл-
гарина. В същото време характерът е показателен и за настъпващите 
промени в традициите, колкото и бавно и трудно да се реализират те. 
Той внушава и усещането за континуитет (приемственост), което е ва-
жно условие, за да се проследи процесуалността (тенденциите). 

Понятието характер е подходящо и методологически, защото 
дава широки възможности за интерпретация. Така характерът – 
било той личностен, национален или морален, може да бъде описан 
съдържателно чрез набор от добродетели и пороци или качества – 
подход, добре познат и от историята на етическото познание. 

Наред със съдържателния модел обаче убедително е защитен и 
ценностният модел, при който анализът на националния и на мо-
ралния характер се основава на изследването на общите ценностни 
приоритети. Ценността тук е основна категория. 

Има още поне три модела на интерпретация с регионално или 
променливо във времето значение. Такъв е формално-структурния 
модел, който е знаков за развитието на културната антропология и е 
тясно свързан с името на Леви-Строс. В индивидуален план формал-
ното определение на моралния характер принадлежи на моралния 
психолог Л. Колберг, който го въвежда като контратеза на съдържа-
телното. Формирането на моралния характер се основава на изграж-
дането на когнитивен апарат, върху чиято основа се реализират кон-
кретните поведенски решения. Честността, справедливостта и други 
конкретни морални качества се разглеждат като проява на моралния 
характер, разбиран като способност за морално разсъждение, осно-
ваващо се на универсалните морални принципи. Формално-струк-

96 Юм, Д. Исследование об аффектах. – В: Соч. М., Мысль, 1996. 
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турният модел се основава на общи формални структури. Основни 
понятия в анализа са развитие, структура, операции и обратимост97. 

Регулативният модел е друг модел с регионално значение. Той 
се утвърждава в американската възпитателна система и на него се 
основават основните принципи на формиране и манипулация на 
американското общество. Към него се придържат теоретиците на 
социалното обучение В. Мишел, А. Бандура, М. Хофман, Дж. Арон-
фрид, които чрез понятието морален характер акцентират върху 
вътрешноличностната регулация на поведението. Моралният ха-
рактер при тези автори третира склонността на елементите на лич-
ностната регулация да си взаимодействат устойчиво. Регулация, 
формиране, поведение, реализация са основните понятия98. 

Под влияние на психоанализата намира своята ниша и биогра-
фично-аналитичният модел, който възниква в персоналната психо-
терапия, но по логиката на разширяване на социалната насоченост 
на психоанализата и благодарение на автори като хуманиста Ерик 
Фром намира приложение и при анализа на националния характер. 
Биография и подсъзнателно са основни работни понятия99. 

И така, понятието характер ни дава свобода да избираме как 
да представим морала на българина – чрез неговите морални черти 
(характеристики, качества), чрез динамиката на ценностните при-
оритети, чрез изграждането на общи операционални структури в 

97 Маринова, Е. Моралният характер. – В: Философски алтернативи, 
1997, кн. 5–6,139–148; Маринова, Е. Л. Колберг за моралния характер. – В: Жан 
Пиаже. Двата морала. В света на моралното съждение на детето. С., М-8-М, 
1998,110–129; Маринова, Е. Моралният характер. – В: Поведение и морално 
развитие. С., Ситроник, 2003,114–124. 

98 Маринова, Е. Моралният характер. В: Поведение и морално развитие. 
Ситроник, С., 2003,114–124. 

99 Фром, Е. Индивидуален и социален характер. – В: Отвъд веригите на 
илюзиите. С., изд. “Захарий Стоянов”, 2001,90–111; Фром, Е. Психоаналитич-
ната характерология и приложението и в социалната психология. – В: Кризата 
на психоанализата. С., изд. “Захарий Стоянов”, 2003,212–252.; Фром, Э. Психо-
анализ и этика. М., Республика, 1993,45–96; Фром, Э. Человеческий характер 
и социальный процесс. – В: Бегство от свободы. М., Прогресс, 1990, 230–248; 
Фром, Э. Религия, характер и общество. – В: Иметь или быть. М., Прогресс, 
1990, 138–174; Фром, Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., Рес-
публика, 1994. 
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моралното мислене, чрез общи поведенски стереотипи или като 
морална биография. Интерпретацията по всяка вероятност ще се 
диктува от конкретната задача. Различните подходи дават възмож-
ност да се постави акцент върху моралното статукво, моралните 
приоритети, моралното развитие, моралното формиране, или несъ-
знаваното в морала. 

Като начало ще срещнем двата най-разпространени подхода 
– съдържателния и ценностния, с оглед на предмета на нашия ин-
терес – националната идентичност, и на изследователската задача, 
свързана с извеждането на ролята на морала като фактор за нацио-
нален интегритет. Водени сме от питането дали традиционното съ-
държателно виждане за природата на националния и моралния ха-
рактер може да бъде полезно за анализа. Причината за това питане 
се корени в една силно разпространена практика на съдържателен 
анализ, търсещ изворите на националната идентичност в качества-
та на националния и моралния характер. 

Съдържателният анализ е най-подходящ, когато искаме да оч-
ертаем моралността на абстрактния, събирателен образ, в който съ-
народникът ни се вглежда, изричайки “Аз съм българче“. 

И тъй като този тип анализ е предпочитаният в етнографията, 
литературознанието, народопсихологията, историята на култура-
та, културната и социалната антропология и др., разполагаме с вну-
шителна маса, при това стойностни изследвания, които сами по 
себе си могат да предизвикат изследователски интерес. Още пове-
че, че темата устойчиво присъства в българската научна книжнина 
чрез анализите на редица автори, които с голяма любов и вещина 
и умело защитавайки професионалните гледни точки на социоло-
га, социалния психолог, философа, ет£ка, историка, културолога, 
антрополога и т.н., ни въвеждат в характеристиките, особеностите 
и спецификата на българския национален и морален характер100. 

100 Хаджийски, И. Оптимистична теория на нашия народ. Т. 1 и 2. С., 
Български писател, 1974; Станков, Д. Нравствената култура на българския 
народ. С., АРС, 2004; Стойчева, Т. Български идентичности и европейски хо-
ризонти. С., Изток-Запад, 2007; Дяков, Т. Българският характер. С., Акад. изд. 
“Проф. Марин Дринов”, 2001; Зарев, П. Българска народопсихология и худо-
жествена литература. С., Наука и изкуство, 1983 и др. 
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Във връзка с това далеч не е изненада богатството на понятийния 
апарат. Национален характер, етнически характер, морален харак-
тер, душевност на българския народ, нравствено-психологически 
облик, българщина, национален дух – това са само част от най-чес-
то срещаните термини, които предполагат различен ракурс на ин-
терпретация. Като се опираме на знанията, натрупани в различни 
области на човекознанието по темата, ще трябва сред възможните 
гледни точки да изведем тази на етика. 

Специално ще отбележим, че ни импонира отказът на изсле-
дователите да използват постиженията на съдържателния анализ 
като основание за оценъчни категоризации. Я. Буркхарт посочва, че 
“отношението на отделните народи към висшите неща, бога, добро-
детелите и безсмъртието, може наистина да се проучи до известна 
степен, но никога не може да се представи в строги паралели. Кол-
кото по-ясни ни се струват отделните сведения в тази област, тол-
кова повече трябва да се пазим от категорични предположения и 
обобщения. 

Това се отнася преди всичко за оценката на нравствеността. Мо-
гат да се установят много отделни контрасти и нюанси между наро-
дите, но да се тегли изобщо заключение за цялото – за това човешко-
то умозрение е твърде слабо... На тези автори, дето обичат да пишат 
на народите общи бележки, и то понякога с най-остър тон, не можем 
да откажем това удоволствие. Западните народи могат да се отнасят 
зле помежду си, но за щастие не се съдят. Една велика нация, която 
чрез културата, делата и преживяванията си е неразривно свързана 
с целия нов свят, нехае за това, дали ще я обвинят, или оправдаят; тя 
продължава да живее със или без одобрението на теоретиците.”101

Съдържателният подход е адекватен на задачата да се анализи-
ра съотношението морал – национален характер. Изследователите 
посочват, че моралът има съществено място в националния харак-
тер. Дори когато не е декларирано, това съотношение се подразбира. 
“Дух и нравственост преливат непрестанно” – това е най-щадящият 

101 Буркхарт, Я. Култура и изкуство на ренесанса в Италия С., Наука и 
изкуство, 1987., с. 338. 
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125Глава 2 • Нравствено-културната идентичност на българския народ

израз на едно съотношение, което много често се доразвива, като 
моралът се представя като “ядро”, “смислообразуващо начало”, зона 
на смислово сгъстяване” на националния характер102. Малко встра-
ни от тази линия на разсъждение остава необходимостта да се из-
следват понятията национален характер и морален характер. Това 
предполага както дефиниране на понятието морален характер, така 
и съпоставка и съотнасяне на двете понятия. 

Съдържателният анализ на моралния национален характер е 
едно от нивата на анализ, което ни предстои с оглед на предмета на 
нашия интерес – националната идентичност, и на изследователска-
та задача, свързана с извеждането на ролята на морала като фактор 
за национален интегритет. Не сме склонни да свеждаме формира-
нето на националната идентичност пряко до “вграждане на черти-
те на националния характер в нейните носители“. С други думи, 
не бихме искали връзката национална идентичност – национален 
морален характер да се тълкува като процес на “препечатване” (въз-
произвеждане) от поколение на поколение на набор от добродетели 
и пороци103. 

Предполагаме, че не чертите на характера са обект на иденти-
фикационния процес, а че те са изява на ценностните приоритети 
(обект или резултат на идентификационния процес). Нашето виж-
дане е, че националната идентичност се формира върху основата на 
общи ценностни приоритети, морални образци и модели на поведе-
ние, които, превръщайки се във второ Аз на личността се реализи-
рат в живота и дават основание да се говори по-специално за добро-
детели и за пороци на характера. В този смисъл нашите предпочи-
тания клонят към ценностният подход и възможностите, които той 
предоставя за анализ. 

Осланяме се на вече утвърденото виждане, основаващо се на 
изследванията, които Шварц реализира с международни екипи 
с българско участие, съгласно което идентичността се характери-

102 Кастелс, М. Силата на идентичността. С., ЛИК, 2006; Буркхарт, Я. 
Култура и изкуство на ренесанса в Италия, с. 339. 

103 Дяков, Т. Българският характер. С., Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 
2001. 
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зира с помощта на ценностните приоритети. Бласи също показва, 
че моралната идентичност се определя от основните ценности на 
индивида. В духа на ценностния анализ моралният характер е ог-
ледало на душевността на българския народ с оглед на динамиката 
на ценностните приоритети и преобладаващите модели и образци 
на поведение. 

Ако перифразираме Ч. Тейлър, идентичностите са източници 
на значение за субекта и те се реализират в процеса на индивиду-
ализация104. В контекста на дискутирания предмет националната 
идентичност е източник и на морални значения, което предполага 
активизирането на чисто морални мотиви на идентификция, ка-
квито са чувството за уважение, на самоуважение и достойнство, на 
дълг и т.н. Предполагаме, че анализът на моралния характер може 
да бъде полезен в светлината на развитието на моралната мотива-
ция на националното самоопределение на българина. 

Възможен център на изследването е формирането на уваже-
нието към моралните ценности в национален план. Това е една из-
ключително интересна тема, към която се насочват съвременните 
изследователи на националната идентичност. Тук се предполага 
анализ на авторитета като обект на моралното отношение; преход 
от властта на авторитета към властта на морала; автономност на мо-
ралния субект. Основни понятия в анализа са уважение (респект), 
авторитет, автономия. 

Реализирането на такъв анализ може да бъде подготвено чрез 
изследването на моралния характер, като се изведат няколко линии 
на разсъждение. 

• Традиционните нагласи на българина към авторитета на ин-
ституциите. Тук се предполага анализ на традиционното морално 
отношение към властта, към държавата, към училището, църквата, 
към средствата за информация и т.н. 

• Морални личности-образци, които българинът е подредил в 
своя национален Пантеон. За по-релефното им представяне би доп-

Емилия Маринова

104 Тейлър, Ч. Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност. 
С., Сонм, 2003. 
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ринесло извеждането на традиционните негативни национални мо-
рални образци. 

• Традиционни български добродетели и пороци, с които бъл-
гаринът се гордее и срамува. 

• Традиционни морални ценности и антиценности на бълга-
рина – морални норми, приоритети, идеали, правила, критерии за 
оценка. 

• Съпоставка на традиционното отношение на респект към мо-
ралните авторитети (институциите и моралните образци) в срав-
нение с уважението към моралните ценности. Тук може да се дис-
кутират темите конформизъм, индивидуализъм, организираност, 
пунктуалност в позитивен и в негативен план. 

• Автономност на българина в перспективата на традициите. 
• Амбивалентност на традиционното моралното мислене на 

българина. Каква е склонността на българина да преживява морал-
но амбивалентно събитията в своя живот и в българската история? 
Как се преливат и преплитат представите му за добро и лошо? В те-
орията чертите на характера се описват с полярни категории. В съ-
щото време се посочва, че характеристики, които в една конкретна 
ситуация могат да бъдат определени като добродетели, в друг мо-
мент се оказват порок. Следователно чертите на характера, които са 
основна категория на съдържателния анализ, са морално амбива-
лентни. Да се коментира дали при българина е изявено амбивалент-
ното отношение към качествата на характера. 

• Основни тенденции, които могат да бъдат изведени в посоче-
ните насоки на анализ. 
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Глава 3. 

КреатиВната и деЗинтеГрираЩата ролЯ 
на Моралната идентичност В Процеса 
на ЗаПаЗВането, делеГитиМирането и 
ПредеФинирането на националната 

идентичност

Моралната идентичност като ценност може да играе позитивна 
и негативна роля в процеса на конструирането и запазването на со-
циалната, етническата, политическата и културната идентичност, а 
чрез тях и в процеса на предефинирането и поддържането на наци-
оналната идентичност. Тя е един от базисни елементи на всяка ко-
лективна идентичност, чрез който се придобива и поддържа нейна-
та легитимност. В настоящия ни анализ акцентът ще бъде поставен 
върху спецификата и ценността на моралната идентичност, факто-
рите, които определят социално-историческата ситуация, в която 
се изграждат националната и останалите видове идентичности, и 
върху девиациите, които последните предизвикват в моралната, а 
чрез нея и в легитимността на националната идентичност. 

ценността на моралната идентичност

Ценностната значимост на моралната идентичност рефлектира 
в разширяването през последните пет години на интердисципли-
нарния дискурс върху нея. Ако в предишното си изследване на тази 
идентичност, ние посочихме само изследванията на Ч. Тейлър1, 
върху индивидуалната морална идентичност и на антрополозите и 
религиоведите върху етноидентичността, то в настоящия момент 
можем да отбележим нарастването на изследванията на значимата 

1 Тейлър, Ч. Изворите на Аза, формирането на модерната идентичност. 
С., СОНМ, 2003. 
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роля на тази идентичност в политическата, социалната, глобалната 
и европейката идентичност2. Превръщането на дискурса върху нея 
в множествен е показател за практическото осъзнаване на ролята на 
моралната идентичност в процеса на конструирането и подържане-
то на другите видове идентичности и преобразуването му в значи-
мо проблемно поле за теоретичното съзнание. Както отбелязахме в 
предишната си публикация3, основният въпрос за идентифицира-
не: “Кой съм аз?” или “Кои сме ние“?, вече се допълва от въпросите: 
“Къде съм аз” или “Къде сме ние“?; “Добър ли съм аз за себе и други-
те“? или “Добри ли сме ние за себе си и другите“? и “Кое придава сми-
съл на живота ми(ни) и на средата, в която живея(ем)“? Той показва, 
че в многопластовата индивидуална и колективна идентичност мо-
ралната идентичност придобива значима позиция както в рамките 
на регионално-времевия, така и в рамките на по-широкия глобално-
времеви контекст. Тази, която принадлежи към елементите на наци-
оналната идентичност, обикновено се разглежда в локално-времеви 
и тясно-регионален балкански контекст. 

Специфичното при моралната идентичност е нейният духовен 
базис. Тя възниква върху мрежата от общи ценности, оформящи гра-
ниците на съвременното морално пространство, в което живеят и 
се реализират хората. Актуализирането на ценности като справед-
ливост, уважение и неприкосновеност на човешкият живот, достойн-
ство, разграничение между доброто и злото, солидарност, благоден-
ствие, реализация и добър начин на живот отразява духа на съвре-
менния морал, определящ смисъла на човешкото съществуване. 

2 Appiah, K. The Ethics of Identity. Princeton & New Jersey, Princeton University 
Press, 2007; Alexander, J. Тhе Civil Sphere. Part II. Oxford: Oxford University Press, 
2006; Kantner, C. Collective Identity as Shared Ethical Self Understanding: The 
Case of Emerging European Identity. – In: European Journal of Social Theory, 2006, 
vol. 9, No 4, pp. 501–523; Harris, N. Sham, Ethical identity and conformity: Lesson 
from Research on the psychology on Social Influence. Occasional Paper, 2007; 14, 
December, 2007, http: //ctsi. anu. edu. au /publications / Harris, 0., D. Norvaez, T. 
Bock, A. Bomberg. Ethical Identity and Moral Related Variables. – In: Journal of 
Colege of Character, 2007, Vol. XI, No 1. 

3 Петрова, Е. Ценността на моралната идентичност. – В: Философия и 
евроинтеграция: Битие и ценности. С., 2007,103–109. 
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Ценностите предполагат една нова визия за морала, в която той 
вече не се интерпретира само в рамките на функционалния подход 
като нормативно-деонтологична система, а в рамките на аксиоло-
гично-действения подход като ценностно ангажирана позиция, 
действие и поведение на индивида и колектива. Моралът се разглеж-
да в пространството, в което хората могат да упражняват свободата 
и креативността си в социален, икономически, политически и кул-
турен контекст. Това означава, че моралната идентичност не може 
да бъде обвързана само с нормативното рамкиране на поведението 
(изисквания, предписания, задължения и санкции), а и с цялостния 
начин на живот (вкл. и всекидневния) на индивидите и общностите 
и със социалните условия, които се създават за запазване на човеш-
кото им достойнство и проява на техните добродетели. Процесът на 
разпознаване и придобиване на морална идентичност е момент от 
социализацията и инкултурализацията, който едновременно с това 
не може да бъден сведен до тях. 

В какво се състои ценността на моралната идентичност?
1. Споделянето на моралната идентичност в плана на ценности-

те (възгледи, принципи, норми, идеали), стратегиите и средствата 
на постигането им. Тук съществено значение има начинът, по който 
са наложени ценностите, и начинът, по който те се поддържат ак-
туални чрез проекцията им в харесването и практиката. Актуали-
зацията им ги превръща в динамични и инверсни по отношение 
поддържането на съответния тип морална идентичност. 

2. Подтикването към индивидуално участие в упражняваната 
от общността идентичност, при което индивидуалното поведение и 
практика се вписват в рамките на колективно споделяното морално 
пространство. Споделените рамки дават възможност на членовете 
на общността да комуникират помежду си със своите идеи, възгле-
ди и идеали, и да оформят общи очаквания за бъдещето си. Извън 
споделената рамка комуникацията би била невъзможна и хората 
биха останали затворени и фрустрирани. Споделянето ги прави от-
ворени и солидарни с другите в преследването на своите лични, на-
ционални или транснационални цели. Чрез него се легитимира съ-
ществуващата система от значения за структурата на техния живот, 
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която позволява да се определят уникалността и универсалността 
на извършващото се от тях4. 

3. Ценността на моралната идентичност се разкрива в стремежа 
да се поддържа различие в групата. Тази черта на идентичността 
е много точно отразена в дефиницията на П. Мейсън, който я оп-
ределя като “организиране на ментални структури с когнитивни 
и афективни характеристики всяка от които представя собствено 
индивидуалното възприемане на себе си като разграничено съще-
ство, в хармония със себе си, разделено от другите и със съответна 
степен на кохерентност в поведението, потребностите, мотивация-
та и интересите”5. Подържането на различието е израз на морална 
саморефлексия на личността, в която се включва и признаването 
на качествата и достойнството на собствената личност и на другите 
личности, продължително битуващи в общо пространство. Тя дава 
възможност на човека да се възприема едновременно като колек-
тивен-хетерономен (признат) и индивидуален-автономен (призна-
ващ) морален субект, като автор и съавтор на нормативно споделе-
но пространство, което подържа и творчески променя, чрез уни-
калния си поглед върху общите проблеми и предлагането на нови 
пътища за тяхното решаване. Моралната идентичност има преван-
тивна функция – не позволява възникването на структурно-функ-
ционални аномалии (водещи до разрушаване на общността), тежки 
девиантни отклонения и идентичностна празнота (морален вакуум) 
в рамкираното пространство. Тя ускорява процеса на интернализа-
ция на социалните ценности, ограничава проявите на социалната 
мимикрия, ценностния конформизъм и възникването на зони на 
изолация, в които хората получават принудителна идентичност. 
Последната, в рамките на транснационалните общности, е дефини-
рана като идентичност на “тъмни балкански субекти”, “аутсайдери-
те на ЕС”, “диваци”, а в рамките на националните – като “провин-

4 Riguera, Fl. Central and Peripheral Elements of Group Identity: Exploring 
the Phenomenon of Religious Inquirers. – In: Religion, Morality and Communica-
tion between Peoples& Religion in Public Life. Vol. I. 2004, p. 112. 

5 Massen, P. La formation de Identité. – In: Identité individuelle et personnali-
sation. P. Tab (Ed.). Toulouse: Science de l’homme, 1986, р. 13. 
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циалисти”, “въздухари”, “жалки неудачници” и т.н. Принудителната 
идентичност на национално равнище разкрива наличието на слаба 
интернализация на социалните и националните ценности и става 
основа за социално напрежение, етнически конфликти и големи 
емиграционни потоци6. Тя е отражение на многослойността на нес-
табилното общество и на промяната в доминиращата идентичност, 
детерминирана от качеството на живота, който на свой ред, предо-
пределя избора на място за живеене. Превръщането на ЕС и САЩ 
в предпочитани места за работа и живеене отразява тенденцията 
на намаляване на смислоопределящата роля на националната иден-
тичност в живота на голяма маса от хора. Националната идентич-
ност губи своя статус за сметка на европейската и глобалната иден-
тичност. 

4. Подържане и засилване на основната идентичност (социал-
на, национална, транснационална). Подържането на този тип иден-
тичност показва, че основнатаидентичност не е формална, а корес-
пондираща, синхронна на интересите и ценностите на човека. То 
позволява релевантни преноси между доминиращата в колектива 
идентичност и някои от идентичностите на индивида (религиозна 
или политическа). Преносите са индикатори за съществуването на 
адекватна идентичност и за нейното пространствено-времево пре-
утвърждаване чрез творческата самоизява на индивидите. Според 
Ф. Ригуера и М. Лиън засилването на идентичността, има ефекта 
на комулативното акцентиране на разграничителните елементи на 
доминиращата идентичност. То се опира на променената интеркул-
турна традиция, схващана като комулативна свобода за хората7. 
Акцентирането дава възможност за мобилност на ценностната сис-
тема и личностната визия, за подчертаване на ценността на всеки 
член – емигрант или местен, за предотвратяване на асимилацията 
на ценности, неадекватна ценностна проекция, отчужденост от съ-
ответния тип културни ценности и за нарастване на индивидуал-

6 Vacovic, M. Shifting Identity in Postcommunism. – In: Models of identities of 
Postcomunist Societies, Z. Golobovic (Ed.). Washington, 2004, pp. 49–50. 

7 McLean, G. Identity as Openness to Others. – In: Models of identities of Post-
communist Societies, 2004, p. 287. 
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ната креативност. Моралната идентичност създава атмосферата за 
съществуването на ситуативна свобода и креативна самореализа-
ция, предопределящи един нов модернизиран начин на живот, в 
който множествената индивидуална и колективна идентичност се 
възприемат като отвореност към другите и диалог с тях8. Опирайки 
се на личния избор, тя ограничава натиска на колективната иден-
тичност, опираща се на принципите на мултикултурализма. 

5. Моралната идентичност служи като изходна точка за себе-
разбирането и разбирането на индивида и обществото и конститу-
ирането на тяхната идентичнност Както отбелязва Ч. Тейлър, чрез 
нея съвременната идентичност може да се свързва с понятието за 
човешкия фактор, личност или аз (self) и неговото отношение към 
доброто, в контекста на една по-широка интерпретация на морала, 
акцентирайки върху духовната природа и смисъла на живота, кой-
то живеем (добър-лош, справедлив-несправедлив, достоен-недос-
тоен)9. Моралната идентичност е показател за съществуването на 
определени хоризонти, които придават смисъл на живота и поддър-
жат чувство за ред в него. Без тях животът става “лишен от духовен 
смисъл”, чувството за ред изчезва и моралните рамки стават про-
блематични, нестабилни и позволяващи трансгресия, девиация и 
деградация. В рамките на хоризонта личността може да заеме пози-
ция по отношение на доброто в живота на обществото и общността 
и да поеме ангажименти и отговорност за опредметяването им. 

Моралната идентичност е резултативна, едновременно син-
хронна и диахронна, разкриваща какъв е бил човекът някога и 
какъв е в сегашния си живот. Диахронният £ анализ разкрива в 
какви общества е живяла личността и в каква степен между нейна-
та морална идентичност от едно или друго време на живота £ има 
релевантност, т. е поддържане. Разбирането £ е пряко свързано с 
критериите на паметта, които показват какви сме били10. Промяна-
та им прави възможно пренаписването на моралната идентичност 

8 Пак там, с. 288. 
9 Тейлър, Ч. Цит. съч., с. 5; 12. 
10 Collins, J. Personal Identity. – In: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

1992. 
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и позволява нетъждествеността да се превърне в начин на битуване 
на личността, което беше особено видимо в годините на българския 
преход. В по-широк план анализът £ дава възможност да бъдат по-
казани на екзистенциалните дилеми на хората, предизвикани от 
живота, който водят в страх, самота, унижение и духовна пустота, в 
периоди на драматични промени. При тях настъпва криза на иден-
тичността. Структурните разрушения и преобразования водят до 
преоценка на ценностите, загуба на ангажиментите, тотална обър-
каност, дезориентация и неувереност в ситуацията на несигурност. 
Те ускоряват инверсните процеси и предизвикват прекъсвания на 
връзката между моралната идентичност и ценностната ориентация. 
Хората, обществата, а понякога и нациите загубват способността за 
ценностно самоопределение и отграничаване на доброто от злото, 
значимото от незначимото, низшето от висшето т.е. загубват власт 
над собственото си поведение в ситуациите на всекидневния си 
живот. В национален план прекъсванията се проецират като загуба 
на вяра в управляващите елити и като липса на саморефлексия на 
нацията. Отсъствието им предизвиква промяна в начина на живе-
ене и предефиниране на идентичността от национална в глобална, 
свързана с условия и модели за по-добър, пълноценен и достоен 
начин на живот. Те показват, че моралната идентичност трябва да 
се разглежда като цялостна и относителна, завършена и отворена. 
Ценностната ориентация винаги е свързана с определени норма-
тивни рамки на дадена ситуация, в която се осъществява досегът с 
доброто. Основният въпрос е: какви са мястото и отношението на 
съответния морален субект спрямо ставащото в ситуацията? Отго-
ворът винаги е конкретно-исторически обвързан с анализа на про-
цесите и тенденциите, които ги пораждат. 

Фактори, които влияят върху предефинирането 
на националната идентичност

Факторите оказват нееднозначно и противоречиво влияние 
върху всички видове идентичности. В едни ситуации те могат да 
стимулират и динамизират процеса на конституиране и предефи-
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ниране на моралната идентичност на индивидите и общностите, а в 
други ситуации да възпрепятстват тяхното самоопределяне и само-
разкриване в действията и в отношенията им с другите хора и общ-
ности като морални субекти, създавайки условия и предпоставки за 
девиация от и деконструкция на тяхната морална идентичност. Към 
тези фактори отнасяме:

• външните глобални и регионални фактори, свързани с член-
ството на страната ни в ЕС и географската ни ситуираност на Бал-
каните;

• вътрешните национални, социално-икономически, политиче-
ски и културни условия, в които протичат човешкият опит и начин 
на живот;

• специфичните особености на моралната система на българ-
ското общество и нейното фунционално проявление на национал-
но, общностно и индивидуално ниво. 

 Всички те влияят върху динамизирането на процеса на преде-
финиране на националната, социалната, политическата, културна-
та, моралната и останалите видове идентичности в епохата на мре-
жовото общество. 

общи външни фактори и условия, ускоряващи 
предефинирането на националната идентичност

Общите условия, които налагат предефиниране на национална-
та и другите видове идентичности, ще бъдат разгледани във време-
вия отрязък, обхващащ периода от началото на 90-те години на ХХ в.  
до настоящия момент, в който се осъществява преминаването от 
втората към третата вълна на глобализация, според теорията за гло-
бализацията на Т. Фрийдман11. Най-релевантно те са представени в 
изследванията на А. Гидънс, посветени на глобализационните въз-
действия върху локалните общества и държави, изграждането на 
рефлексивната индивидуална идентичност и общество в “късната” 

11 Фрийдман, Т. Светът е плосък. Кратка история на ХХІ век. С., Обси-
диан, 2006,19–21. 
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модерност12; на М. Кастелс, засягащи противопоставянето между 
глобалното и локалното в информационната епоха и конструирането 
на колективната идентичност на съпротивата; на Р. Купър, разглеж-
дащи разпадането на нациите и настъпващия нов ред през ХХІ в.,  
“основан на откритост и взаимна намеса”, които правят излишни 
териториалните граници, “разграниченията между вътрешни и 
външни работи” и превръщат националната държава в отворена и 
открита система за транснационално сътрудничество13; на У. Бек, 
интерпретиращи несигурния и рисков характер, който глобализа-
цията придава на съвременното общество и държава; маргинали-
зирането и постоянното предефиниране на идентичността; на М. 
Фридман, които разкриват уникалния характер на глобализацион-
ния процес след 2000 г, чиято движеща сила са сътрудничещите и 
конкуриращите се в глобални мащаби индивиди, “които повече от 
всякога имат нуждата да се идентифицират като такива” в глобален 
план в свързания “плосък” свят14. Посочените автори анализират от 
различни гледни точки и изходни позиции изключителната дина-
мика на протичане на глобализационните процеси и въздействието 
им върху политиката и икономиката на националните държави, а 
чрез тях и върху качеството и начина на живот на хората по света. 

В изследванията на А. Гидънс, които обхващат периода на пре-
ход от втората към третата вълна на глобализацията, се отбелязва, 
че голямата глобализационна обвързаност води до: 

• Промяна в социалния живот, дължаща се на загубата на вли-
яние на традициите, в които “историчността става глобална във 
формата на създаване на стандартизирано минало и универсално 
приложимо бъдеще” и на реконструиране на всекидневния живот 
“от гледна точка на диалектическата взаимозависимост на местно и 
глобално”, предопределяща индивидуалния избор на стил на живот 

12 Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in Late Modern 
Age. Stanford, Stanford Univ. Press, 1991, pp. 14–15. 

13 Купър, Р. Разпадането на нациите. Ред и хаос през ХХІ век. С., Обсиди-
ан, 2004, с. 4; 46–48; 62–63. 

14 Фрийдман, Т. Цит. съч., 20–21. 
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да приеме формата на договореност “сред многообразието от въз-
можности”15. 

• Освобождаване на процесите от пространствено-времевата 
им детерминираност, което придава на всичко, вкл. и на културата, 
към която принадлежи моралът, нова “стандартизирана форма” на 
ценности, които се променят от плуралността на глобалния кон-
текст и от влиянието на “незакрепените” социални институции и 
стават израз на “безграничното уважение” към различните начини 
на живот, които се формират върху тях16. 

• Засилена рефлексивност на обществата, които стават чувст-
вителни и критични към все повече аспекти на социалната дейност 
и отношения в обществато и към природата и релевантността на 
информацията за тях17. 

• Разграничение на социалните форми и най-вече на държава-
та, която променя характера си от национален на глобален, превръ-
щайки се от специфична форма за териториален контрол и управле-
ние в агент, провеждащ координирана политика в геостратегически 
план18. 

М. Кастелс, който интерпретира по-късния етап на глобализа-
цията, фиксира вниманието си върху новите форми на процеса на 
социална промяна и конструиране на идентичността. Като се опира 
на тезата на А. Гидънс за “късната модерност”, определена от него 
като мрежово общество, той отбелязва, че възходът на това обще-
ство също продължава да “поставя под въпрос процесите на кон-
струиране на идентичността през този период“. Според него това 
се дължи на новата тенденция в глобализацията: “... на системно 
противопоставяне на локалното и глобалното за повечето инди-
види и социални групи... и на отделянето в различните времеви и 
пространствени рамки на властта и опита”19. Тази тенденция прави 

15 Giddens, A. Modernity and Self-Identity, 1991, р. 1; 5. 
16 Пак там, 16–17
17 Пак там, с. 14
18 Пак там, с. 15
19 Кастелс. М. Силата на идентичността. Информационната епоха. Т. ІІ. 

С., 1997, с. 23. 
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невъзможно “рефлексивното жизнено планиране” за обикновените 
хора от локалността, които по времето на неговото изследване на 
информационната епоха не са имали технологичен достъп, за раз-
лика от елита, до глобалните мрежи. В новите условия разпадането 
на гражданските общества се дължи на процеса на дезинтеграция, 
който предопределя конструирането на идентичността да се из-
вършва върху основата на колективната съпротива на субектите, а 
не върху рефлексивността на Аза. Тя на свой ред предизвиква “ре-
конструирането на защитните идентичности около колективните 
принципи”, които се превръщат в основни източници на смисъл и 
значение. Решаващи за конструирането на тези колективни иден-
тичности са протичащите процеси на промяна в религиозния фун-
даментализъм, отнасящ се до всички религии; национализма; етни-
ческите и териториалните идентичности20. Външният израз на тази 
промяна се проецира в защитни реакции срещу “три типа фунда-
ментални заплахи“: глобализацията, световните комуникационни 
мрежи и кризата на патриархалното семейство. Реакцията срещу 
глобализацията е предизвикана от разтварянето на “автономията 
на институциите, организацията и комуникационните системи, в 
които живеят хората“. Реакцията срещу глобалните мрежи е насо-
чена към “нетуъркинга и гъвкавостта, замъгляваща границите на 
членство и ангажиране, индивидуализираща социалните произ-
водствени отношения и въвеждаща структурна нестабилност на 
работата, пространството и времето”21. А реакцията срещу кризата 
в патриархалното семейство е насочена срещу “трансформацията 
на механизмите на изграждане на сигурност, социализация, сексу-
алност, а оттук и на личностни системи”22. Кастелс отбелязва, па-
ралелно с П. Нора и Р. Козелек, възникването на нова тенденция, 
противоположна на глобализационната тенденция на освобожда-
ване от пространствено-времевата детерминираност на социалния 
живот – на “закотвяне в местата”, призоваване на историческата па-

20 Пак там. 
21 Пак там, с. 67. 
22 Пак там. 
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мет и възвръщането към трансцендентната ценност на семейството 
и общността23. 

Дефинираната от Кастелс като “легитимираща” национална 
идентичност е “навлязла във фундаментална криза” поради де-
зинтеграцията, атомизацията и индивидуализацията на граждан-
ското общество и поради разпадането на нацията-държава според 
Р. Купър и П. Нора. Новите общности на съпротива, които стават 
“източници” на защитните идентичности, скъсват с гражданските 
общества и с държавните институции. Те са затворени и предла-
гат на членуващите в тях хора “убежище, утеха, сигурност и защи-
та”, превръщайки ги в колективен рай и притегателна сила за ре-
конструиране на новите индивидуални и групови идентичности в 
нов тип културни идентичности. Тези общности могат да послужат 
като основа за възникването на нови колективни субекти, актьори 
или агенти на “социална трансформация, и така да конструират нов 
смисъл около проектната идентичност”, отразяваща променената 
им позиция в обществото24. 

До първата половина на 90-те години на ХХ в. конституира-
нето на идентичността продължава да се извършва отдолу нагоре 
чрез индивидите, при Гидънс, и чрез общностите (при Кастелс, П. 
Нора, Р. Козелек), които все повече се отричат и дистанцират от ин-
ституциите на обществата и държавата. П. Нора акцентира върху 
настъпилата промяна в понятието идентичност, което претърпява 
“преобръщане на смисъла, аналогично и паралелно с това на па-
метта. От индивидуално понятие тя се превърна в колективно, а от 
субективно – в почти формално и обективно.”25. Преобръщането 
е израз на настъпилата метаморфоза в историческото самосъзна-
ние, което се трансформира в социално съзнание. То предизвиква 
промяна в йерархията на идентичностите, в която доминирането 
на националната идентичност е изместено от “възшествие на со-

23 Пак там, 67–68. 
24 Пак там, с. 18; 68. 
25 Нора, П. Световният възход на паметта. – В: Около Пиер Нора. Места 

на памет и конструиране на настоящето. С., Дом за науките за човека и обще-
ството, 2004, с. 28. 
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циалните идентичности”. Тази промяна е следствие от загубата на 
вяра, “реално намалена мощ... и коварно дълбоко прокраднало се 
съмнение относно валидността и непогрешимостта на класическия 
национален модел”, чието външно проявление са настъпилата кри-
за и децентрализиране на обществото и включването му в европей-
ската общност26. При анализа на “вътрешното движение на осво-
бождение и еманципация на груповите идентичности” в процеса на 
национално интегриране Нора отбелязва желанието на всяко едно 
от малцинствата да има “собствена история”, “своя памет”, която 
да бъде “възвърната” и “призната от нацията“. В случая с Франция 
дълбоко историческата национална памет е “преобразувана от... на-
хлуване, изкривяване, заливане от груповите памети”. Според Нора 
възходът на паметта се дължи на два големи исторически феномена 
– времеви и социален. 

Първият е свързан с “ускоряване на историята, което означава-
ло, че най непрекъснатият и постоянен феномен вече не е постоян-
ността и непрекъснатостта, а промяната27”. Тя прекъсва единството 
и линейността на историческото време, свързващи настоящето с 
бъдещето, и ускорено превръща всичко в минало, което задължава 
настоящето непрекъснато да си спомня. 

Втората причина е демократизацията на историята, която “се 
изразява в могъщо движение за освобождение и еманципиране на 
народите, етносите, групите и дори индивидите, които разтърс-
ват съвременния свят, или с други думи, с бързото изплуване на 
всички форми на памет на малцинствата, за които възвръщането 
на тяхното минало е неделима част от утвърждаването на идентич-
ността им”28. Легитимирането на всички форми на малцинствена 
памет води до възвръщане на легитимността на историческото им 
съзнание, на идеята за традиция, на вътрешното социално, рели-
гиозно и сексуално освобождение и признаване на тяхното право 
на история и различна идентичност. Идентичностите се създават 
“по пътя на себеутвърждаването. Също като паметта идентичност-

26 Пак там, с. 30, 32. 
27 Пак там, с. 26. 
28 Пак там, 24–25. 
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та е форма на дълг. Длъжен съм да стана това, което съм... . Именно 
на това равнище на задълженост се установява решаващата връзка 
между памет и идентичност. От тази гледна точка и двете се подчи-
няват на един и същи механизъм: двете думи са станали синоними 
и тяхното единение характеризира една нова организация на исто-
рическата и социалната динамика.”29 П. Нора обръща внимание на 
един много съществен момент, произтичащ от сакрализирането на 
паметта и идентичността – превръщането на “позитивния принцип 
за еманципация и освобождение, който живее в нея във форми на 
затваряне, мотив за изключване и бойно оръжие. Отстояването на 
паметта е в основата си вид- апел към справедливост... а не. . апел за 
убийство.”30 Този момент на превръщане е интерпретиран също от 
Р. Купър, при изследването му на национализма и тероризма; от М. 
Кастелс – при анализа на колективната идентичност на съпротивата 
и по-специално на религиозния фундаментализъм и на различните 
типове национализъм, предизвикващи реконструирането на наци-
оналната идентичност, от Т. Фридман при разглеждането на общно-
стите на недосегаемите, бедните и унизените. Последните стигат до 
тероризъм, който предизвиква дисонанс в различни групи от хора в 
глобалния и локалния свят. Крайният резултат от всички тези фор-
ми на идентичност, водещ до насилие, е атакуването на най-важния 
елемент на отвореното глобално общество – доверието. 

Третият етап на глобализацията, свързан с превръщането на 
съвременния свят в преобладаващо плосък (мрежови) и трансна-
ционален, довежда според Т. Фрийдман до смесен характер на из-
точниците, които стоят в основата на дефинирането на различните 
типове и видове идентичности. Функционирането на “традицион-
ните национални държави, правителства, корпорации и нови орга-
низации “ще бъде възможно само ако те си сътрудничат с възник-
ващите мрежи и виртуални общности и компании за изграждането 
на някои нови форми, нови граници за действие в плоския свят”31. 
В него настъпва промяна в разбирането, от една страна, на: експло-

29 Пак там, с. 28. 
30 Пак там, с. 35. 
31 Фрийдман, Т. Цит. съч., с. 277. 
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атацията и собствеността; предефинираните граници и принципи 
за управление и контрол; хомогенизацията на културата; хаоса и 
проблемността при дефинирането на наложилите се нови форми на 
множествена идентичност, общуване и доверие между държавите, 
общностите, компаниите и индивидите, а от друга, на разочарова-
нието и съпротивата на унижените, лишени от възможности и ре-
сурси нации и индивиди. Външният, видим израз на тази промяна, 
в която се отразява противопоставянето между старото и новото в 
локалните структури, е придобил формата на “борбата между хомо-
генизиращите и партикуларизиращите сили на глобализацията”32, 
която, разгледана в контекста на идентичността, се проявява като 
възход на глобализираната регионална идентичност, глокализира-
ната идентичност и ограничение на влиянието на националната 
идентичност. 

Глокализирането на света и промяната на идентичността във 
социално-времеви план могат да бъдат разбрани единствено през 
призмата на теорията на повтарящите се структури на времето на Р. 
Козелек. В нея, по подобие на Гидънсовата рефлексивна теория, от 
хората, живеещи в ерата на глобализация и динамизация на соци-
алните процеси, се изисква рефлексивност по отношение на тяхната 
противоречивост и преживяването им. . Те трябва да осъзнаят, “. . 
че ако всичко онова, което преживяваме, се повтаряше, то тогава 
нямаше да има никаква промяна. Ако обаче всичко можеше да се 
схване само като ново, новаторско и прогресивно, то тогава чове-
чеството буквално всеки ден би пропадало в дълбока дупка.”33

За да бъдат обхванати по-пълно настъпилите промени в наци-
оналната идентичност и нейната роля в живота на общностите и 
индивидите в нашата страна, задължително е да отбележим настъ-
пилата промяна в разграничението между вътрешно и външно не 
само в глобален, но и в регионален план, а паралелно с това и съ-
пътстващото я изменение във влиянието на регионалната общност 

32 Пак там, с. 570. 
33 Козелек. Р. Повтарящи се структури в историята. – В: Около Райнхарт 

Козелек. Историческо време и темпоралност. С., Дом за науките за човека и 
обществото, 2003, с. 27. 
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– ЕО, върху страните-членки, сред които е и България. И независи-
мо от трудностите по определението на това разграничение, про-
изтичащи от интензивността на неговото непрестанно изменение и 
размития характер на границите му днес34, то предизвика промяна 
в статута на нашата държава, който от суверенен и автономен се 
промени в колаборационен (в позитивен смисъл), и предефиниране 
на националната идентичност. Тази промяна става емблематична и 
с новото разбиране на външната политика на държавите, която вече 
не се разглежда единствено като израз на техните интереси, но и 
като израз на тяхната идентичност, в името на която те извършват 
решаващи стъпки и заявяват определени национални и държавни 
интереси. Идентичността характеризира вътрешното, ценностно 
дълбинно детерминиране на външната политика на държавата. Цен-
ностната £ обвързаност прави идентичността “по-силна от интере-
сите, също както вътрешното е по-силно от външното”35. Морални-
те измерения на външната политика се проявяват не в преследване-
то, а в широтата на дефинирането на интересите и предлагането на 
ясна визия за бъдещето на страната и света, в който искат да живеят 
хората, съвместно с хората от другите страни-членки36. Външната 
политика на страната е сферата, в която най-ясно може да се улови 
настъпилата промяна в националната идентичност под натиска на 
европейската. К. Кентнър разглежда европейската идентичност като 
нов тип колективна идентичност, основана на “споделено етическо 
саморазбиране на собствения живот”37, което неизбежно изисква 
редефиниране и диференциране на националната идентичност. Но 
ако при формирането на европейската идентичност централна роля 
играе политическата идентичност, то при нейното функциониране, 
в настоящия момент, такава роля изпълнява социалната идентич-
ност, а политическата заема доминираща позиция в извънредни 

34 Купър, Р. Разпадането на нациите. 2004, с. 32; 140. 
35 Пак там, с. 161. 
36 Пак там, с. 164,171. 
37 Kantner, C. Collective Identity as Shared Ethical Self Understanding: The 

Case of Emerging European Identity. – In: European Journal of Social Theory, vol. 
9, No 4,2006, pp. 501–523. 
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ситуации – на икономическа криза, война и природни бедствия. 
Утвърждаването на тази идентичност “не е функционална предпос-
тавка за легитимиране на всекидневното демократично участие, а 
само предпоставка за единство”38 на различните държави. 

За хората и общностите от отделните страни акцентът е поста-
вен върху вътрешната национална идентичност, която е опреде-
ляща за разбирането и реализирането на техния начин на живот, 
при положение, че не е настъпило делегитимиране на публичната 
власт. Нейното своеобразие се определя от спецификата на кул-
турната, социалната и политическата идентичност и различната 
степен на ценностната им обвързаност с моралната. Скептичните 
опасения, че различието в конституиращите принципи в българ-
ската идентичност, опираща се на разнообразието, и в европейска-
та идентичност, осоваваща се на единството и унифицирането, ще 
предизвикат културна чуждост, която ще “доведе до ксенофобия, 
национална омраза и геноцид”39, вместо до културна интеграция, 
признаване и уважение, не се оправдаха. Основната причина за от-
съствието на съпротива в нашата страна срещу налагащата се ев-
ропейска идентичност е другият £ основополагащ принцип – на 
ценностна равнопоставеност и признаване на нейния мултикулту-
рен характер. Без него е невъзможно провеждането на “политика 
на признаване” на колективните идентичности, потвърждаващи 
се чрез мрежата на взаимното признаване, а чрез тях и на индиви-
дуалната идентичност40. Затова не е изненада, че съзнателното ни 
европейско идентифициране в културен план не доведе до външно 
засилване на разграничението между европейската и българската 
национална идентичност и до вътрешно засилване или обезсилване 
на националното единство. То отговаряше на вътрешните нагласи 
на голяма част от обществото, в които се отразяваше желанието им 
да се освободят от властта на контрола на националната държава, 
налагаща им нежелани за тях модели на поведение. Членството на 

38 Пак там, с. 522. 
39 Асман, Я. Културната памет, с. 152. 
40 Хабермас, Ю. Постнационалната констелация. С., ИК “Критика и ху-

манизъм”, 2000, с. 111. 
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страната в ЕС отваряше границите и предоставяше възможност 
за придобиване на нов транснационален статут на гражданство и 
нова идентичност. Мултикултурната европейска идентичност се 
възприе и като българска, защото отговаряше на очакванията за 
възвръщане към европейския свят, към който географски принад-
лежим, но от който в продължение на 50 години, през ХХ в., бяхме 
отделени и противопоставени в политически, икономически и кул-
турен аспект. Възвръщането бе дефинирано като възвръщане към 
статута на собствената ни национална култура. Рефлексивността и 
знанието ни позволиха да възприемем културната си идентичност 
като равностоен елемент от европейската. В по-общ план в тях се 
отразява сложният, невинаги релевантен, процес на взаимното из-
граждане и стабилизиране на европейската и българската идентич-
ност, опиращ се както на съзнанието за себе си като нация, така и на 
знанието за другия – европейската общност. И ние, всички членове 
на тази общност, живеем в ” общо символично смислово простран-
ство”, т.е. придържаме се към една обща европейска култура, която 
съзнателно поддържаме41. 

Вътрешни условия, които влияят  
върху запазването и предефинирането  
на националната идентичност

Решаващи за конструирането, легитимността, доминирането и 
предефинирането на националната и останалите типове идентич-
ности са вътрешните национални, социално-икономически, поли-
тически и културни условия, в които протичат човешкият опит и 
начин на живот. Националната идентичност е най-силно обвързана 
със суверенността, отвореността, властовата мощ, функционалната 
ефективност, геостратегическата роля и авторитет на националната 
държава в глобално взаимосвързания съвременен свят. Без тези ка-
чества държавата губи доверието и крепящия се на него авторитет, 
който се делегитимира в съзнанието на нейните граждани и прес-

41 Асман, Ян. Културната памет, 132–133. 
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тава да бъде притегателен център за идентификация на отделните 
хора и общности. 

При анализа на влиянието на глобализацията върху статута на 
националната държава ние посочихме, че нейната външна полити-
ка става все повече зависима от членството £ в съответните реги-
онални и световни алианси, в случая на България от ЕС и НАТО. 
Това членство закономерно дава приоритет на статута и произтича-
щите от него роли на съответната общност, пред този на отделните 
членки, изграждащи я като цяло. Членството на нашата държава в 
ЕС едновременно стеснява и разширява външната политика и съ-
ответно суверенитета, автономността и монопола £ върху властта. 
Стесняването е израз на доминирането на европейските интереси 
и идентичност над националните, а разширяването – на обхвата на 
действието и функционирането £ при реализацията и отстояването 
на първите. Във вътрешен план този нов статут на нашата държа-
ва я прави по-привлекателна със своята отвореност и отговорност 
към общите задължения, които тя поема, и с възможностите, които 
предоставя на своите граждани. Тези две членства осигуряват на 
страната така необходимите £ гаранции за сигурност в икономи-
чески и геостратегически план и същевременно £ определят отго-
ворната роля на страна, задължена да изпълнява ариергардна функ-
ция по запазването на границите на ЕС и полагаща всички усилия 
да постигне растежа и равнището на останалите страни-членки в 
политическата и социално-икономическата сфера. И именно тук, 
при изпълнението на задълженията на страната, възниква основ-
ното, вътрешно за повечето българи и външно за ЕС съмнение от-
носно възможностите £ за ефективно управление и контрол над 
публичните институции, отговорни за реализирането на различ-
ните видове дейност в публичния и частния сектор на обществото. 
Действията на властовите институции и елит са противоречиви и 
амбивалентни, преминаващи от една крайност в друга – от пълно, 
безпрекословно и апологетично изпълнение, без каквото и да било 
възражение, до мълчалив, маскиран вътрешен и външен отказ от 
изпълнение. При първата няма достатъчна воля за отстояване на 
националния интерес и идентичност и достатъчно самочувствие за 
опониране, дебатиране и постигане на удовлетворителни и за ЕС, 
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и за страната ни решения, както правят това другите-страни член-
ки като Чехия и Полша. Във всекидневното съзнание тази позиция 
на външната ни политика се възприема като загуба на автономност 
на нашия властови елит, който превръща членството ни в дразне-
що конформистко и безкритично изпълнение на политиката на ЕС. 
Странното е, че именно всекидневното съзнание се оказва по-чувст-
вително към тази линия на поведение на управляващите, отколкото 
политическият елит. Израз на този чувствителност напоследък са 
спонтанните протести срещу ГМО и създаването на хранилища за 
ядрени отпадъци на територията на страната. В публичното прос-
транство все още продължава необезпокоявано да се носи слухът за 
прокарване на транснационални лобистки интереси, прикрити под 
маската на европейската ни задълженост, интегрираност и иден-
тичност. 

При втората крайност управляващите създават информацион-
но затъмнение и не правят прозрачни за обществото изискванията и 
предписанията на съответните органи на ЕС. В по-голямата част от 
случаите изискванията за реформи в практиката и дейността на ин-
ституциите в различните сфери на обществото не се извършват. Те 
се започват, без да бъдат завършени докрай, главно поради неоправ-
даното им побългаряване, което показва, че европейският модел, 
основан на определени стандарти на дейност, среща съпротива при 
внедряването му в нашата обществено- политическа и социално-
икономическа практика. Причините са много, но те могат да бъдат 
сведени до няколко – липсата на практика, традиции и опитност на 
добре подготвен властови ресурс, който да контролира, синхрони-
зира и координира дейността на институциите на изпълнителната, 
съдебната и законодателната власт; да не позволява доминирането 
на частния – личен и групов интерес над публичния; да ограничава 
дехуманизирането и персонализирането на обществените отноше-
ния; да спира бюрократизирането, корумпирането и срастването 
на властовите структури с тези на престъпността; да сложи край 
на злоупотребата с дадения му от ЕС, при приемането ни за чле-
нове в общността, и от българските избиратели кредит на доверие. 
Властовият елит, в типичен балкански стил, без да положи нужните 
усилия за бърза модернизация на страната, се надяваше този кре-



148

дит да продължава неограничено време, докато ЕС практически не 
напомни, че има право да приложи рестриктивни мерки и да спре 
голяма част от парите по съответните програми; да наложи на стра-
ната ни глоби в големи размери и да задейства и предупредителните 
клаузи от договора ни за членство, ако не започнем да действаме 
ефективно. От своя страна българските граждани демонстрират 
открито края на доверието си към държавните и гражданските ин-
ституции с протестни действия, с искане за оставки и съдебно пре-
следване за провала на цялостната реформа. Основното следствие 
от загубата на доверие в публичните институции се прояви като 
драстично намаляване на социалната интегрираност в обществото, 
което предизвика атомизиране, отчужденост и персонализиране в 
социалните отношения и силно ограничи сътрудничеството и со-
лидарността между различните общности, групи и отделни хора. И 
ако в западните общества ниското доверие към публичните инсти-
туции се прехвърля от публичната към частната сфера – семейство, 
приятели, бизнес и др.42, то в българското този процес на прехвър-
ляне, в условията на 20-годишен незавършен демократичен преход 
и икономическа криза, е невъзможен. Недоверието към частната 
сфера също е голямо. Частният бизнес, приятелският кръг и дори 
семейството в момента са попаднали в зоната на несигурността и 
риска. Те, от една страна, се намират под непрекъснатия натиск на 
съществуващите корупционни и престъпни мрежи, който често ги 
превръща в част от тях. От друга страна, реализирането на дейност-
та им се извършва под силен натиск от институциите на държавата, 
която не се е издължила на легитимните фирми и същевременно 
ги преследва за внасяне на ДДС. От трета страна, те са подложени 
на натиск от структурите на конкуриращия се с тях сенчест бизнес 
и легализирали се престъпни бизнесгрупировки. От данни на Сто-
панската Камара и НСИ се вижда, че в настоящия момент българ-
ските фирми са в изключително тежко финансово състояние, дове-
ло до вътрешна междуфирмена задлъжнялост в размер на 200 млд. 
лв. Членовете на приятелски кръгове и семейства са едни от пър-

42 Джордано, Кр. Власт, недоверие и наследство. Скептична антрополо-
гия. С., Полис, 2006, с. 187. 
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вите жертви, които бяха превърнати в инструментално средство за 
постигането и задоволяването на лични и групови интереси, цели 
и желания. Какво доверие може да има към българското семейство, 
което е изпаднало в дълбока криза и не е в състояние да изпълнява 
своите социализиращи функции – да отглежда, защитава, ориенти-
ра, възпитава, обучава и формира нормални и достойни граждани? 
Семейството се е превърнало в зона на масирано насилие, извърш-
вано в 92% от случаите от мъже, и извращения, и то над най-слабите 
му и беззащитни членове – деца, жени и възрастни43. По статисти-
чески данни на МВР през 2009 г. 40 хиляди деца са станали жертва 
на домашно насилие, а данни на панелни изследвания на агенции-
те, занимаващи се с домашно насилие, вече 10 години установяват, 
че всяка четвърта жена в България продължава да става жертва на 
това насилие. 

Преминаването от системно недоверие, отнасящо се до публич-
ните институции на обществото, към личностно недоверие, е инди-
катор, от една страна, за неспособността на първите да изпълняват 
поетите задължения и да поддържат законно установения социа-
лен ред в държавата, а, от друга, за настъпилия разпад в социално-
то общуване вследствие на налагането на други легитимиращи се, 
но незаконни практики за поддържането му. Когато в обществото 
доминира нагласата, че държавните институции и гражданските 
организации не изпълняват предвидените им от закона дейности 
поради преследването на собствените си интереси, а техните пред-
ставители от своя страна подозират гражданите в измами, тогава 
започва да “властва взаимното недоверие, цари постоянно чувство 
на несигурност, тъй като никой не може да предвиди как някой 
друг ще реагира на нечие определено действие... Обществата с не-
доверие в публичните институции са просмукани от дълбоко вко-
ренена култура на прикриване.”44 В нея, както отбелязва Джордано, 
важна роля играят “неформалните мрежи от отношения и прикри-
тите организации“. Тази теза се оказва валидна и приложима и за 

43 Всяка четвърта жена у нас е бита. Изследване на Фондация “Джендър 
проект в България”, http://www. blitz. bg/news/article/72182 /06-03-2010. 

44 Джордано, Кр. Власт, недоверие и наследство, 189–190. 
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характеризирането на социалния контекст на ситуацията, в която 
се намира българското общество. В нашата страна бяха изобличени 
представители и ръководители на някои неправителствени еколо-
гични организации и движения, че действат под маската на защита 
на обществения интерес, а всъщност нагло преследват своя личен и 
тясногрупов интерес. Подобен подход беше особено силно изразен 
и уловен от гражданите и медиите и при събирането на средства за 
лечението на тежко болни деца, с които беше злоупотребено. Бедни-
ят и състрадателен българин загуби доверие и в НПО. Плуралис-
тично битуващите и конкуриращи се медии, а също и ожесточената 
конкуренция помежду им предоставиха данни в публичното прос-
транство, които разкриха истинската “квазигражданска същност” 
на партийни или държавно финансирани сдружения, преследващи 
финансови интереси, маскирани под формата на хуманността. Не-
доверието към тях, както сочат изследвания на Центъра за развитие 
на демокрацията, непрекъснато нараства през периода 2000–2007 г. 
от 18% на 32%. Израз на тази тенденция е настъпилата промяна в 
техния начин на включване в мрежи за помощи, която започна от 
края на 2009 г. и началото на 2010 г. След преживените злоупотреби 
с доверието и средствата им отделните хора и фирми започнаха да 
се включват само в хуманитарни акции, организирани от институ-
ционални субекти с утвърден авторитет, като националните медии 
(БНТ, bТV, Нова ТV), известни банки – БУЛБАНК, ДСК, ТОКУДА 
и национални институции от рода на БЧК и други. Тези субекти 
действат прозрачно и публично дават отчет за събраните и израз-
ходваните средства. 

В съвременната ситуация отношенията между частното и 
публичното пространство не могат да бъдат определени като вза-
имопроникващи и допълващи се, а по-скоро като агресивно конку-
риращи, противопоставящи и изключващи се. Агресията е двупо-
сочна, но като сила и мащаб на проява тя е в много по-голяма степен 
присъща на частното пространство, което чрез медиите днес с бърз 
темп превзема публичното. В наше изследване, посветено на експан-
зивното навлизане на частното в публичното пространство, опира-
що се на теоретичните разработки на Ричард Сена, Кристофър Лаш, 
Жил Липовецки и Доминик Мел, отбелязахме, че приватизацията 
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на публичното пространство е резултат от две промени. Първата 
изразява настъпилата субстанциална промяна в публичното прос-
транство, което се превръща в пространство на “неангажираност-
та и сивотата”, поради “отдръпването от обществените ценности и 
цели” и преследването само на личен или групов интерес в него, и 
поради замяната на идентичността чрез публичния живот с тази 
чрез изпразнения от съдържание личен живот, като израз на всеоб-
щия “упадък на гражданския дух”. Най-тежката последица от този 
упадък е “завладяването на държавата” от отделни личности и гру-
пи от обществения и частния сектор, които променят в своя полза 
законодателната £ политика, чрез изготвянето на нови закони, ре-
гламенти и правни решения. Те проникват във всички равнища на 
трите власти и законно регламентират корупцията чрез участието 
си в държавните институции и структури, където взетите решения 
и определената политика са винаги в тяхна полза: запазването, раз-
ширяването или придобиването на нов властови статус и позиции, 
лични или партийни облаги. Втората отразява процеса на самоот-
варяне, самопоказване и търсене на публична проекция на обикно-
вения човек в медиите и в интернет пространството. Тя разкрива 
наличието на проблеми в междуличностното общуване и силното 
му стесняване в социалното пространство. Последното “отразява 
настъпилата десоциализация и дезинтеграция в обществото, кои-
то предизвикват отсъствието на устойчиви социални обединения 
и приятелски кръгове, изградени върху основата на общи, а не на 
повърхностни ценности и цели, в които отделният човек може да 
общува и да преодолее самотата си. Десоциализацията на личност-
та е последица от липсата на общи и функциониращи нормативни 
стандарти, които да поддържат стабилен обществен ред, гаранти-
ращ нормално общуване и начин на живот на хората.”45 Отсъствие-
то им се компенсира от съмнителните в ценностен аспект стандарти 
на ситуационно възникващите групи и общности, в които особена 

45 Петрова, Е. Култура на интимността: агресивното навлизане на част-
ното в публичното пространство. – В: Философия и евроинтеграция. Култура 
и духовност. С., 2009, 87–93. 
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роля играят ритуалите на посвещаването, а не традициите. Особе-
ното при конституирането на тези групи е, че те не се ограничават 
само до тийнейджърската и младежката субкултура, а обхващат 
и част от по- възрастните поколения. Може да се каже, че всички 
генерации са включени под една или друга форма в такива групи 
по интереси и предпочитания чре: различни типове игри, агенции 
за запознанства, туризъм и развлечение и религиозни секти. При 
всички тях встъпването в членство завършва с ритуално посвеща-
ване, което неиздържалите или отказалите се описват най-малко-
то като шокиращо и излизащо извън понятието за нормалност, т.е. 
извън границите на общоприетите норми, в които дотогава е про-
тичал и се е оформял техният начин на живот. Дейносттта, която 
се извършва в тези затворени ситуативни общности, се контролира 
от неписани йерархични кодекси, чиято цел е да поддържат непро-
зрачността на създадените въз основа на тях специфични отноше-
ния, дейности и ред и да ги направят недостъпни за публичното и 
частното пространство. Не са рядкост случаите, когато част от чле-
новете на подобни групи, придобили нов и значим статус в публич-
ното пространство, се превръщат в обекти на рекет с компромети-
ращи ги материали. В стремежа си да запазят новото положение и 
роля тези бивши членове са принудени да плащат или извършват 
исканите от тях услуги. Изнудването и измамата са основните мето-
ди за придобиване на средства, които осигуряват паразитния начин 
на живот на организаторите на ситуационните общности с девиан-
тен характер. Според черните хроники на медиите и статистиката 
на МВР в общностите, в които се организират незаконни нощни 
състезания с коли; боеве с животни (петли, кучета, котки); хазартни 
игри; сексуални развлечения, религиозни ритуали и т.н., се извърш-
ват различни по вид престъпления, които завършват и с убийства. 

Очакванията, че след политическата поляризация на прехода 
десоциализацията ще засили останалите малко на брой, стабилни 
приятелства, не се оправдаха. При по-старото генерационно поко-
ление българи, което беше силно политизирано, приятелството пре-
търпя инверсионно преобръщане, вследствие на което приятелят се 
превърна в противник, при следващото поколение приятелството 
силно се инструментализира, а при настоящето то се комерсиали-
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зира, защото принципът на релевантността между двете страни, ха-
рактерен за предишните видове, се оказа трудно приложим в нова-
та ситуация. В приятелството започнаха да се проявяват и деструк-
туриращи тенденции. Връзкарството, почиващо на приятелство, 
вече е делегитимирано като форма на социално отношение, чрез 
която могат да бъдат решени личните проблеми на хората. Силно-
то стесняване на периметъра на проявяването му се дължи на два 
нови фактора, които решително променят характера на публичния 
и частния живот. Първият е прилагането на нов европейски и по 
същество прозрачен модел на отношения на личността с институ-
циите, гражданските обединения, а вторият е изместването през 
последните 10 години на релевантната “система на връзкарство” от 
асиметричните системи на клиентелизма и корупцията. 

Системата на клиентелизма доби широка популярност по време 
на правителствата на И. Костов и С. Сакскобурготски. В български-
те условия тя препотвърди проиграното в европейската властова 
практика даване на предимство на частното пред публичното, ко-
ето още през средата на 70-те години на ХХ в. беше анализирано 
от Гелнер. Основното при нея според Кр. Джордано е, че: “Всеки, 
който заема публичен пост от какъвто и да било вид, с течение на 
времето ще инструментализира структурите и ресурсите на зако-
нодателната, изпълнителната и съдебната власт единствено в уго-
да на конкретни хора, свързани с неговата мрежа.”46. Лишените от 
вътрешен морал властови структури излизат извън границите и на 
публичния морал, като утвърждават предимството на частния (об-
ръчи от фирми, партии, клиенти) пред публичния интерес. Важно 
условие за професионалното и моралното трансгресиране във влас-
товите структури е отсъствието на ефективен нормативен, правов и 
морален контрол. Както се отбелязва в годишния отчет на Инспек-
тората към Висшия съдебен съвет за 2009 г., корупцията е обхвана-
ла и магистратите. Срещу 20 души са образувани дела, а 40 души 
продължават да бъдат разследвани. Разследването е установило, че 
корумпираните са изградили свой специфичен език и речник за ко-
муникация, в който най-често се споменавали фрази като ” кошни-

46 Джордано, Кр. Цит. съч., с. 200. 
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ца с плодове”, “гаранционни карти” и т.н.47 Увереността на хората 
в корумпираността на магистратите получи неочаквана подкрепа 
в лицето на изпълнителната власт – на министъра на МВР, който 
заяви пред медиите, че пипалата на престъпността са проникнали 
не само в неговото ведомство, но и в съдебната система. Постоянно 
разрастващият се процес на корумпиране на държавните служите-
ли и институциите, в които работят, отдавна е обхванал съдебна-
та система. Явен външен индикатор за него е липсата на присъди 
на всяка една от знаковите фигури на престъпността, която бива 
оправдана с твърдението, че липсват достатъчно доказателства за 
виновността й. Реципрочно поведение демонстрира и МВР, кое-
то до края не залови нито един от извършителите на 120 знакови 
убийства в България. Това стимулира голяма част от служителите 
и управляващите в публичния сектор не само да продължават, но и 
да разширяват корупционните си практики. В открита, а през по-
следната година в по-прикрита форма те се поставят над правните 
закони или след доброто им проучване търсят “вратички” как да 
ги заобиколят в създадените мрежи от корупционни отношения. 
С не по-малко опасни и негативни последици за обществото е за-
маскираното закупуване на електронни и печатни медии от някои 
политически партии, чрез подставени лица. Чрез тях политически 
корумпираните лица и групи целенасочено ще се опитат да мани-
пулират общественото мнение, да променят политическите нагласи 
на хората и да делегитимират с помощта на предизвикани от тях 
медийни “скандали” и компроматни разкрития политическите си 
противници. По отношение на елиминирането на моралните норми 
те бяха значително улеснени от самото гражданско общество, кое-
то 20 години непрекъснато се намира в процес на конституиране, 
който не го е оттласнал от най-ниската степен на обществена интег-
рираност, функционална ефективност и способност за контрол. То 
е общество, основано на демократично-либерални ценности, но без 
действащ морален кодекс и базирани на него критерии за оценка на 
общественото мнение, чрез които да изпълнява някакви контрол-

47 Вж. в-к “Новинар”, 2 март 2010 г. 
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но-регулиращи и санкциониращи функции. Общественият морал 
беше инструментализиран от съответните властови институции, 
които демагогски го използваха и използват за прикриване на ко-
румпираността, непрофесионализма и безотговорността си, довели 
до злоупотребата с властта, до прахосването на силно намалелите 
ни национални ресурси и възникването на пропаст между граж-
даните и държавата. Техните публични представители постоян-
но декларират, че действат в името на доброто, справедливостта и 
благото на страната и хората, т.е. на публичния интерес, и постоян-
но, при следващите властови рокади, настъпващи след поредните 
избори, се оказват опровергани при оповестяване на резултатите 
от дейността им. Последните показват, че те са действали, в много 
по-голяма степен в името на частния групов или индивидуален ин-
терес, отколкото на обществения интерес и благо. Корупционните 
практики доведоха до девиантна промяна в принципите и правила-
та на функциониране на държавните и гражданските институции. 
В модернизираните и демократични страни тази промяна в социал-
ните практики се дефинира като “морална поквара и извратеност”, 
която освен че е обхванала всички равнища на властта, вкл. и най-
ниските, има и напълно доброволен характер. В българските усло-
вия, в отличие от тези страни, тя често придобива и принудителен 
характер. Като пример ще посочим нашумелия през януари и фев-
руари 2010 г., чрез три последователни предавания на “Господари на 
ефира” по bТV, случай на корупционна практика, под формата на 
даване на дарение при приемането на деца в детска градина в Со-
фия. Години наред се регистрират многобройните случаи на подоб-
на корупционна практика при приемането на пациенти в различен 
тип болнични заведения в страната. Много крайни се оказаха тези 
практики и при служителите на Министерството на земеделието и 
Държавната агенция по горите в кабинета “Станишев“. Те, на първо 
място, са свързани с дейностите по изготвянето на проекти по евро-
пейските програми “САПАРД” и “ФАР” и, на второ – с дейностите, 
свързани с неправомерното получаване, т.е. източване, и използва-
не на получените от еврофондовете средства по тези програми. За 
констатираните нарушения ЕК санкционира страната ни и блокира 
средствата, а срещу нарушителите – участници в корупционните 
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сделки, беше предприето разследване, което при някои от тях вече 
завършва със съдебни процеси. Не по-малко скандален е случаят с 
т.нар. неравностойни заменки на земи със земи от защитени наци-
онални територии. Крайната стойност на тези корупционни сделки 
предстои да бъде точно установена. 

Корупционните практики стават видими едва тогава, когато 
загубят реципрочния си характер. Този момент настъпва винаги 
когато едната от участващите страни – корумпиращият или корум-
пиран държавен или граждански служител – не изпълни поетите 
от него задължения, изпълни ги некачествено или се намесят граж-
дански организации, както в случая на неравностойните заменки 
– Екологичните организации, а при европейските проекти – ЕС. 
В преобладаващото число от установените случаи корумпирани-
те субекти са причината корумпиращите да се обръщат за помощ 
към полицията или съда. Те не само са измамени, но и губят големи 
суми пари, разиграни доброволно или принудително в корупцион-
ните отношения. Неморалното при корупцията е, че публичната 
личност, независимо дали е в позицията на корумпиращ или ко-
румпиран, знае, че злоупотребява с публичната си статус и позиция 
в своя полза. И независимо от факта, че корупционните практики 
нямат периодичен характер, т.е. участниците не са постоянни, през 
последните години те неимоверно се разрастнаха, защото непрекъс-
нато се появяват нови фигури. Причината е, че масовото съзнание 
ги възприема едновременно като незаконна, но и неизбежна форма 
на отношение между гражданите и институциите на публичната 
власт. Този момент е фиксиран и в “Изследването на корупцията в 
България през 2009 г.”, проведено от Центъра за изследване на демо-
крацията, в което се отбелязва, че “корупцията е навлязла дълбоко 
в обществената тъкан и се приема за нещо нормално...” Данните от 
него “показват стабилно равнище на корупцията през последните 
три години”48. 

48 Корупцията в България през 2009 г. Център за изследване на демокра-
цията: http: //www.econ.bg /analysis/article172083/ korupciyata; 07 Dek 2009. 
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В своята вътрешна политика и управление държавата не можа 
и все още не може да се справи с корупцията без коригиращата на-
меса и подкрепа на ЕС. Още по-слаба се оказа тя в борбата с прес-
тъпността. Може би след Италия България е втората страна в Евро-
па и в ЕС, в която е установено срастване на властовите структури 
със структурите на престъпността. В Италия се борят почти 2 века 
срещу този феномен, а ние току-що започваме. и както показват 
резултатите от проведените в края на 2009 г. и началото на 2010 г. 
операции на МВР под кодовото название: “Наглите”, “Октопод” и 
“Факирите”, ни чака тежка и продължителна борба за очистване на 
властовите и всички останали публични и граждански структури 
от проникналите в тях елементи на престъпността, които опосред-
стват общуването между гражданите и държавата ни. Срастването 
води до злоупотреба с властта и различните форми на обществено-
то благо и до нарушаване на правата на всички хора. То тотално 
срина доверието в законодателната, изпълнителната и съдебната 
власт и предизвика всеобщо разочарование, негодувание, отчаяние, 
презрение, песимизъм и краен нихилизъм към представителите на 
държавните институции, което най-точно е уловено и изразено в 
интервю на Главния прокурор на Републиката Б. Велчев. В него той 
отбеляза, че: “... в България хората като че ли се страхуват повече 
от държавата, отколкото от престъпността”49. Страхуват се, защото 
при корумпираните представители на държавата в доминираща-
та им индивидуална или групово-егоистична идентичност липсва 
политическият морал, опиращ се моралната идентичност, в която 
ценностно определящи са принципите на отговорността и изпъл-
нението на дълга към обществото. Тази идентичност е изтласкана 
на заден план, силно потисната или блокирана при политиците и 
държавните представители, в резултат на което вътрешните меха-
низми за морална идентификация и самоконтрол не функциони-
рат, т.е. при тях не възникват драматични вътрешни конфликти и 
дилеми на съвестта. Външно в служебната си дейност и отношения 
те използват не толкова моралната, колкото правната система като 

49 Велчев, Б. Трябва да се развалят криминалните заменки. Интервю във: 
в. “Телеграф”, 5 фев. 2010, с. 13. 
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маска за прикриване на истинската си, деформирана от корупция-
та същност. При някои от многобройните корупционни практики 
те стриктно се позовават на закона, при други го заобикалят, при 
трети го променят в името на “държавния”, общинския, партийния, 
лобисткия и други интереси, използвайки, както вече отбелязахме, 
моралната демагогия за правилното и справедливото по отношение 
на всички. Хората реално не знаят с кого влизат във взаимоотноше-
ния: дали с представител на държавната власт или с представител 
на някоя девиантна или деликвентна мрежова структура, скрити 
под маската на фалшива външна идентичност. Напълно закономер-
но е те да изпитват силни амбивалентни чувства и да имат големи 
изисквания към тях. Резултатите от проведено от НЦИОМ изслед-
ване на реакциите на българските граждани по повод акциите на 
МВР срещу престъпността показват, че 87 на сто от анкетираните 
хора желаят да се разбере истината за връзките между държавните 
и престъпните институции, а само 29 на сто смятат, че държавата 
ще успее да победи мафията50. Изненадващо оптимистична е вяра-
та на 71 на сто от тях в твърдата воля на сегашното правителство 
да се бори с престъпността, което е индикатор за начален процес 
на преобръщане в нагласите на хората от негативни към позитив-
ни, по отношение на доверието им към държавната власт. И ако тя 
доведе докрай започнатите промени, има голяма вероятност бързо 
да сложи край на драмата, която според нас се разиграва вътре в 
самите държавни институции, и да възстанови външно доверието 
на международните институции към нашата държава. По отно-
шение на нейните институции може да се отбележи, че те все още 
продължават да са нерефлексивни към характера на възникналите 
в структурите им особен вид отношения, проблеми и конфликти, 
определящи статуса, на техните почтени и некорумпирани предста-
вители. Те са поставени перманентно в ситуация на разнопосочни 
и взаимноизключващи се външни и вътрешни атаки. Външни – от 
страна на гражданите и престъпните организации, и вътрешни – от 

50 Едва 29 на сто вярват, че държавата ще победи мафията. – В: http://www.
vesti. bg /28.02.2010/. 
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страна на корумпираните си колеги и престъпници, завзели съот-
ветни властови позиции. Натискът е огромен, особено в икономи-
ческите структури на държавната власт и в структурите на МВР. 
Там тези хора са определяни като “бели врани”, символ на професи-
оналното и моралното разграничаване и изключване, сред заобика-
лящите ги деградирали и престъпни елементи. Те притежават така 
рядко срещащия се днес морален кураж да отстояват държавността 
и националните интереси, който им дава сили да живеят в един не-
сигурен и опасен не само за тях, но и за семействата и приятелите 
им свят. Само преживелите този ад на елиминация, отчуждение и 
самота могат да опишат непрекъснатият натиск, дискредитиране и 
унижаване, на които са били подложени всекидневно. Те са част от 
онези морални герои, които твърдо, с цената на лична, никому неиз-
вестна, а и неразбирана от другите саможертва се опитват да отсто-
яват спазването на законите и правата на хората, изпълнявайки от-
говорно, в тясното професионално пространство, своя граждански 
дълг. В публичната сфера, в която тенденцията на освобождаване 
от морала е доста силна, те остават да се проявяват като екзотич-
ни, но ендемични птици, които със самотните си полети-действия 
продължават да повтарят очертанията на избледнелите граници на 
морално допустимото, доброто, правилното и справедливото. 

Обхванатата от корупцията, престъпността, икономическата и 
моралната криза държава загуби способността си да поддържа един 
явен политически проект за националната идентичност, изпълня-
ван от властовия и политическия елит, и да бъде базисен фактор за 
поддържането на общи национални ценности, стоящи в основата 
на конструирането на колективните идентичности – национална, 
социална и политическа. 

Икономическата криза на свой ред предизвика промяна в об-
ществото, която най-силно засегна социалния интегритет в него. 
Настъпилият разпад в социалната структура се прояви в масово 
деконструиране на общности и колективи, което доведе до поред-
ното атомизиране и аномизиране на обществото и силно ограничи 
мащабите, а също и ролята на социалната идентичност в процеса на 
предефиниране на националната. Тя загуби статута си на един от 
основните конструиращи елементи на националната идентичност, 
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независимо че в нашето общество социалната идентичност все още 
не е заменена нито от колективните идентичности на съпротивата, 
нито от религиозната идентичност, която стои в основата на етни-
ческата идентичност. 

Идентичността, която продължава да поддържа днес, във 
вътрешен план, съществуването на националната идентич-
ност, в отделните групи и личности, е културната. Промяната 
стана възможна поради възникналото “напрежение” и настъпилото 
“разбягване” между политическата, икономическата, социалната и 
културната сфера на обществото51. Културата се превърна в сфера 
на изразяване на личността и групите и в сфера на грижи и сигур-
ност за тях. Новият £ статут беше затвърден от продължаващия 
процес на свиване на обхвата на политическата идентичност в общ-
ностите и в структурата на множествената индивидуална идентич-
ност, вследствие на отвращението и антипатията, които предизвика 
в тях с действията си маргинализираният политически елит. От 15 
години тази идентичност не играе съществена роля в процеса на на-
ционалната им идентификация. 

Нашата интерпретация за културата като структурообразуващ 
елемент на националната идентичност се опира на нейното раз-
глеждане като общо благо – добро52, а не само като ресурс за наци-
онална интеграция, признаване, привързаност и социална база на 
самоуважението53. 

Подобна теза за културата е поддържана от редица изследовате-
ли на морала, културата и гражданското общество като Р. Дворкин, 
Ч. Тейлър, У. Кимлика, А. Марголис, Дж. Рац и Дж. Ролс. За Кимли-
ка и Ролс тя е “първостепенно благо”, което включва освен “права 
и свободи, възможности и власт, доход и богатство” и “чувство за 
нашето собствено достойнство”54. Културата определя “контекста 

51 Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. С., Наука и култу-
ра, 1994, с. 55,65. 

52 Appiah, K. The Ethics of Identity. Princeton & New Jersey, Princeton 
University Press, 2007, рp. 120–130. 

53 Ferkany, M. Recognition, Attachment, and the Social Bases of Self-worth. – 
In: The Southern Journal of Philosophy, vol XLVII: 2009, pp. 263–283. 

54 Ролс, Дж. Теория на справедливостта. С., София-А, 1998,93–94. 
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на избора”, свободата на съжденията за ценността, критериите за 
оценка и оформя специфичните особености и смисъла на начина 
на живот в дадена група55. Дворкин, Рац и А. Бърлин разглеждат 
културата като публично благо, от което произтичат политиче-
ските права и характеристиките на обществото като толерантно и 
хуманистично, отнасящо се с уважение към всички свои членове. 
Дворкин я възприема като “спектакъл, чрез който ние идентифи-
цираме опита си като ценностен”, а Марголис и Рац – като опре-
делител на границите на въображаемото. Културният субект, както 
справедливо отбелязват У. Кимлика, Дж. Рац и К. Апиа56, “довежда 
до членството в културна група” с променливи и отворени граници, 
т.е. до идентичност. Културата като социално благо не може да бъде 
сведена до ценност за задоволяване на колективни и индивидуални 
желания, а до признаване на рационално обоснованите им права. 
Според Ч. Тейлър тя е “това благо, което се признава или не призна-
ва, но което ние сме длъжни да признаем“. Когато то не се признае в 
глобален план, възникват сблъсъци и когнитивни дисонанси меж-
ду различните културни форми, “които, от една страна... водят до 
затвърдяване на националната идентичност”, а, от друга страна, до 
възникнали, вследствие на културната асимилация, “хибридни ди-
ференциации..., които... разлагат съответните хомогенни жизнени 
форми”57 и подриват националната идентичност. 

 Във вътрешен национален план културните дисонанси, проя-
вяващи се в борбата за признаването на правото им на автентично 
съществуване, могат, както отбелязват Ч. Тейлър и М. Хайдегер, да 
служат като нова форма на културно различие, чрез която автен-
тичното битие в света едновременно стига “до собствените дълбин-
ни записи на културната материя”, разглеждайки ги вече като “не-
обходим ресурс за плодотворния ангажимент с другите култури”58. 

55 Цит. по: Appiah, K. Op. cit., р. 120. 
56 Raz, J. Multiculturalism & A Liberal Perspective. – In: Dissent, 1994, p. 68; 

Kymlicka, W. Multicultural Citizenship. Oxford, 1995, рp. 232–233; Appiah, K. Op. 
cit., рp. 121–22. 

57 Хабермас, Ю. Постнационалната констелация, с. 109. 
58 Sherman, Ed. Authenticity and Diversity: A Comparative Reading of Charles 

Taylor, and Martin Heidegger. Dialogue XLIV, 2005, pp. 145–160. 
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Ролята на културната идентичност в предефинирането на нацио-
налната идентичност се определя основно от доминирането на една 
от двете посочени тенденции – на отстояване на културната автен-
тичност или на създаване на нова културна хибридност. Засилва-
нето на нейната поддържаща роля в националната идентичност е 
в зависимост от новото интернализирано, национално разбиране 
и проблематизиране на интернационалните дебати върху множе-
ствеността на културата и нейното признаване59 и от множеството 
вътрешни фактори, които им оказват влияние – икономическият 
растеж на страната, социално-политическите и културните условия 
за развитието на личността. 

Когато в обществото отсъства проблематизиране върху тях или 
то се води формално, тогава, както отбелязва А. Йънг, има опасност 
“някои форми на групово различие да могат да бъдат приспосо-
бени... в групово специфични права”, чието съществуване У. Блек 
иронизира чрез предложението си за създаване на “Закон за лъва: 
Волът е тирания”60. През първата декада на месец март 2010 г., по 
повод искането на правителството за вдигане на здравноосигури-
телната вноска на всички работещи българи с 2%, стана публично 
достояние фактът, че 150 хиляди държавни служители, работещи 
в централната и местната администрация, системата на МВР и ВМ, 
от 10 години ползват някаква подзаконова привилегия, която им 
позволява да не плащат здравните и пенсионно-осигурителните си 
вноски, а това извършва държавата. Случаят разкри, че по отно-
шение на равнопоставенността и ценностната значимост на своите 
граждани държавата, до настоящия т момент, е приложила полити-
ката на различието и е елиминирала политиката на равновесието, 
която не позволява налагането на една или друга културна или ико-
номическа политика да легитимира специфични групови – в слу-
чая икономически права. Тази продължителна практика показа не 
само неравноправното и несправедливо включване и изключване 

59 Тейлър, Ч. Религия и кодекс на гражданствеността. – В: Около Чарлз 
Тейлър. Религия и политика, безпокойството на модерността. С., Дом на нау-
ките за човека и обществото, 2006, с. 29–55. 

60 Appiah, K. Op. cit., р. 122. 

Елена Петрова



163Глава 3 • Креативната и дезинтегиращата роля на ...

на гражданите, но и отказа от вписване на принципа на всеобщо 
равенство в политиката на достойнството, “в която универсалното 
изискване овластява признаването на специфичността”61, което в 
конкретния пример отсъстваше. Заобикалянето на тези принципи, 
които стоят в основата на националната идентичност, накърниха 
чувство за професионално и национално достойнство и самоуваже-
ние на огромна част от работещите българи. Получилата прозрач-
ност политика на фаворизиране на един сегмент от българското 
общество задълбочи саморефлексивността, критичността, недове-
рието и отчуждението на гражданите към и от държавата и засили 
противопоставянето и напрежението между различните професио-
нални общности, което в крайна сметка се проецира в процесите на 
намаляване на социалната кохерентност и националния интегритет 
в страната. Скептицизмът към държавата в този период придоби 
параноични размери и потвърди тезата на Т. Фрийдман за глокал-
ното като вид хоризонтално общество, в което има опасност “цар-
ството на избранниците да нарастне неимоверно” и много хора да се 
окажат извън него62. 

При преобладаване на крайното рационализиране на култура-
та като благо и нейната автономост, както отбелязва Кимлика, може 
да се стигне до непризнаване, геноцид, расизъм, колониализъм и 
т.н. в отношението към идентичността, което по своята същност 
представлява “западане на самата култура“. То показва, че мулти-
културализмът е престанал да “служи на каузата на хуманността” и 
да поддържа “дискусията относно споделеното схващане за добро-
то”63. Проблематизирането разкрива начина по който в културната 
структура се поддържат целите-идеали в дадено общество. То раз-
крива как хората като нейни членове изпълняват обществения си 
дълг, върху който оказва влияние съществуващият баланс или ди-
сбаланс между рационалния и ирационалния начин на идентифи-
кация, т.е. дали идентичността произтича от чувството или мисълта 
за лоялност и принадлежност. При рационалния начин моралната 

61 Тейлър, Ч. Мултикултурализъм. С., 1999, с. 54. 
62 Фридман, Л. Хоризонталното общество. С., 2002, с. 195. 
63 Бауман, З. Общността в търсене на безопасност в несигурния свят. С., 

ЛИК, 2003, с. 169. 
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телеология може да бъде основана както върху идеята за доброто– 
разбирано като благо, така и върху нормите – върху “това, какво 
дължим един на друг“. Това би било според Т. Сканлън “признаване 
на моралните основания за превенция и помощ, които облекчават 
всякакви други усилия”, и една “безпристрастна перспектива наго-
ре и навътре в морала на правата и несправедливостта”64. В про-
тивоположност на рационалния, ирационалният начин на иденти-
фикация разкрива фактуалния аспект на човешката идентичност, в 
който човекът не се проявява като “морален геометър”, а като “едно 
въплътено, крайно страдащо и емоционално същество. Ние не сме 
родени рационални, а придобиваме рационалност чрез случайни 
процеси на социализация и формиране на идентичността65, проти-
чащи в мрежите на социалните отношения, в които влизат хората, 
и чиято структура се изгражда на принципа на “реципрочното при-
знаване” в моралния диалог. 

И при двата типа на идентификация се наблюдава вътрешен 
конфликт: при рационалния – между базисните норми на идентифи-
кация, а при ирационалния – между съставящите фактически цели 
и лоялността66. При дефинирането на културната идентичност ва-
жна роля играе принципът на балансираност между рационалната и 
ирационалната идентификация в различните групи и общности. 

Моралната девиация – един от факторите 
за процеса на предефиниране на националната 
идентичност

При разглеждането на деструктуриращата роля на морала в 
националната идентичност се изхожда от разбирането £ като от-
носително устойчива система от ценности, позволяваща определен 

64 Scanlon, T. What We Owe to Each Other. Cambridge, Massachusetts and 
London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000, p. 87. 

65 Бенхабиб, Ш. Ситуиране на аз-а: родов пол, общност и посмодернизъм 
в съвременната етика. С., ИК “Критика и хуманизъм”, 2001, с. 70. 

66 Appiah, K. Op. cit., р. 181. 
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избор на самоопределение и промяна на този избор. Тези ценности, 
както отбелязва Мийкър, “биват интерпретирани съгласно тяхна-
та функция в конкретната форма на дискурс”, в който съществена 
роля играят моралните понятия за включването и изключването; за 
справедливото и несправедливото; допустимото и недопустимото; 
злото и доброто67. Моралните понятия представляват маркерите, 
които бележат линиите, където ще бъдат прокарвани границите 
между тях. Тяхното съдържание е рефлексия на конкретно-исто-
рическия ценностно идентифициран опит на обществото, колекти-
вите и индивидите, изразен чрез моралната оценка, която не е дог-
матизирана и фиксирана в дефинитивни шаблони, а е относителна 
и даваща възможност за оспорване и промяна. Този момент е най-
точно уловен в изследването на Джефри Алекзандър, посветено на 
гражданската сфера, в което той специално анализира оценъчната 
роля, която изпълнява в нея “кодексът на гражданствеността”68, ос-
нован на моралните норми, принципи и идеали на обществото. В 
този кодекс, пише Ч. Тейлър, е отразен “онзи морал, който е присъщ 
на всяко либерално общество, в което има схващане или схваща-
ния за онова, което е прието, и онова, което не е, за формите на жи-
вот и на поведение, които се вписват в демократичното либерално 
общество, и други форми, които не се вписват: за формите, които 
влизат в конфликт с определен кодекс на поведението, и на видове-
те действия, качествата и недостатъците, които определят държа-
нието на добрия гражданин”69. Във втората част на “Гражданската 
сфера” Алекзандър анализира влиянието, което оказва моралният 
кодекс върху интегрирането на малцинствата чрез бинарността на 
моралната оценка на мотивацията на поведението и отношенията 
им, опираща се на идеята за “чистотата и опетняването” като из-
раз на доброто, правилното и злото – мръсното, неправилното. В 
гражданския дискурс тази оценка придобива репресивен характер 
спрямо малцинствата, чието поведение се оценява като замърсено и 

67 Цит по: Хърцфелд, М. Културната интимност, социална поетика в на-
ционалната държава. С., 2007, с. 120. 

68 Alexander, J. Civil Sphere. Part II. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
69 Тейлър, Ч. Религия и кодекс на гражданствеността, с. 30. 
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нечисто, скандално и несъвместимо за приемането им в общество-
то като добри граждани. В българското общество бинарността на 
оценката е особено силно изразена по отношение на т.нар. ромски 
етнос и емигрантите чужденци. Настъпилите след влизането ни в 
ЕС промени в принципите на гражданския кодекс релевантно от-
разяват промените в ценностната база на моралния живот и кул-
тура на обществото. В тях изненадващо се променят фиксациите 
за “замърсеност” спрямо имигрантите и се засилват спрямо ром-
ския етнос. Последните са повлияни от почти идентичните морал-
ни оценки спрямо него на “гражданските кодекси” на останалите 
страни-членки на съюза, които показват, че настъпилите промени в 
националните култури не са последвани от подобна промяна в кул-
турата на това малцинство. Тя продължава да бъде затворена и ав-
тономна по отношение на множествената, некохерентна цялост на 
отворените културни пространства, в които навлиза. Моралност-
та на съществуващите правни закони им осигурява гражданското 
признаване и включване в тези пространства, но моралната оценка 
на гражданското общество, проявяваща се в различни дискурси, ги 
характеризира в голямата им част като не добри граждани, които 
нямат стремеж към развитие, солидарност и усъвършенстване и 
които непрекъснато трансгресират моралните граници в частната 
(всекидневния си начин на живот) и в публичната сфера на съот-
ветното общество. Маргализираната и крайно прагматизираната 
им ценностна база за религиозна, социална, културна, национална 
и европейска идентичност е лишена от каквото и да било кредо и 
чувство за принадлежност. Конфликтите, породени от правното 
им признаване и моралното му делегитимиране, често се изразяват 
под формата на конфликти на представянето и присъствието им в 
публичното пространство. Решаващи за националната им иденти-
фикация като малцинство са промените, които трябва да настъпят 
в съдържанието на регионалната и националната политика на пуб-
личните предпочитания спрямо гражданството, имиграцията и 
асимилацията и в икономическата и социалната политика на стра-
ната. Последните ще предизвикат позитивни промени в социалната 
база на самоуважението, принадлежността и привързаността им, 
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които са директно обвързани с културния характер на национална-
та идентичност70. 

Динамизацията на обществения живот, съпроводена с резки 
промени и обрати, предизвиква в моралната сфера инверсия в до-
брото и злото и основаващата се на тях оценка. Те не са съпътствани 
от релевантни промени в относително устойчивия и по-консерва-
тивен морален кодекс. Моралната практика изпреварва промените 
в моралното съзнание на обществото и не само забавя, възпрепят-
ства, но и не позволява то да се конституира като нормативно-регу-
лиращ и ценностно-ориентиращ морален субект с нов граждански 
кодекс, който ще изпълнява ефективна, оценъчно-регулативна роля 
в идентичността и в разбирането за нея. Ускоряването на процеси-
те на промяна или на замяна на контекстуално несъответстващите 
на социокултурната ситуация граждански кодекси е индикатор за 
наличието на морална чувствителност и саморефлексия в обще-
ството и за способността му рационално да се самокоригира и да 
подпомага процеса на премоделиране на националната идентич-
ност. Чрез осъвременения кодекс, като стереотипна рамка за норма-
тивно поведение, се дава възможност принадлежността на дадени 
групи към нацията да се разглежда като поведение, релевантно на 
приетите общностни изисквания. Много изследователи разглеждат 
релевантната идентификация като форма на конформизъм, в която 
преобладават фалшът и преструването в моралната идентичност. 
Мотивацията за този конформизъм най-често се обяснява със стра-
ха от отхвърляне или със занижената самооценка на индивидите 
и групите, а не с ценностната делегитимация на нормите, предиз-
викана от несъответствието и функционалната непригодност на 
кодексите в новия социокултурен контекст. Тогава те се възприе-
мат като принуда спрямо нормативните убеждения и ценности на 
субектите на идентичността и към тях се проявява амбивалентно 
отношение, доколкото те могат да бъдат добри или лоши като зада-
ващи нормативните граници на човешкото поведение и отношения. 

70 Kunovich, P. The Sources of Consequences of National Identification. – In: 
American Sociological Review, 2009, 74: pp. 572–593; Ferkany, M. Recognition, 
Attachment, and the Social Bases of Self -worth. – pp. 263 – 83. 
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Амбивалентността е особено характерна за индивидуалните и ко-
лективните идентичности на ситуативните, девиантните и остана-
лото множество субкултурни образувания, където те се възприемат 
еднозначно като ценности за идентичностно дефиниране – или са 
отхвърляни като нерелевантни, или само външно са валидизирани, 
поради изразеното в тях остаряло, абстрактно, неясно или фалшиво 
кредо на обществото. Специфично за индивидуалните идентично-
сти е, че те са плътно свързани с техните убеждения, които са само 
частично нормативно-ценностни. Идентичността се разбира “като 
средство за обезпечаване на индивидите с рамката, с която светът 
се разглежда като добър за техния начин на живот”71. Ако тази нор-
мативна рамка не се възприема като ценна, а като непригодна, дори 
вредна, в смисъл на подкопаване и неподкрепяне на променения 
начин на живот, то следва излизане извън нея и много бързо проме-
няне на принадлежността и предефиниране на идентичността. 

 При фалшивата идентичност се прибягва до друг модел на по-
ведение, при който външно не се дава израз на неинтернализира-
ността на стереотипните нормативни изисквания и поведението е 
съобразено с тях, главно поради желанието да се избегнат прину-
дата, конфликтите и дискомфортът в социалния контекст, когато 
моралните съждения и оценки за другите и обществото на отделни-
те индивиди и групи се елиминират, т.е. не се допускат. Фалшивата 
им идентичност показва, че имат проблеми в комуникацията, със 
значимите други за Аза, в социалната сфера. Те са свързани с реали-
зацията на техните роли в семейството (отношения с партньорите, 
децата, родителите), работата (колеги, началници, конкуренти), със 
съмишлениците (религиозни, партийни, граждански, престъпни), 
с институциите и техните представители и са източник за предиз-
викване на промяна в идентичността. 

Разглеждането на идентичността в пряка връзка с конкретно-
историческия социален контекст разкрива множество пътища и 
форми на непоследователност и несъвпадение между поведението и 

71 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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идентичността при различните субекти. В някой случай, както от-
белязва Харис, “интернализацията на груповите норми се допуска 
само на законова основа. Те могат алтернативно да отговорят с под-
чертаване на различието, разглеждащо себе си като имащо алтерна-
тивна ценност, която е последователна с техния морал, съждения и 
убеждения”72. В други случаи намаляването на значимостта на тези 
норми в поведението се дължи на незнание. 

Фалшът изпълнява позитивна роля, като възстановява и под-
крепя, макар и формално, външно, чувството и поведението на 
общностен интегритет. Интегритетът се разглежда като добродетел, 
чрез която индивидуалните и груповите желания и цели (доброто, 
към което те се стремят) могат да се постигнат. Подобно разбиране 
на националния интегритет беше демонстрирано след влизането на 
България в ЕС, когато изразената до този момент етническата иден-
тификация сред турския и ромския етно, външно се демонстрира 
като национална идентичност, с която се идентифицираха предпо-
читанията и интересите им, силно обвързани с тяхната професио-
нална реализация в останалите страни – членки на ЕС. Фалшивата 
външна идентичност може да превръща идентификацията в пози-
тивна, което означава, че тя невинаги води към пораждането на не-
гативна 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, 
ценностно значима роля на моралната идентичност в различните 
видове идентичности, вкл. и в националната. Подобен подход пред-
полага интерпретацията на нейната роля да бъда многостранна, без 
преднамерено фиксиране върху някоя от страните £. 

Отслабващите националната идентичност морални девиации 
трябва да се разглеждат и като негативно следствие от битуващия 

72 Пак там. 
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в обществото ценностен плурализъм, който едновременно допуска 
съществуването на амбивалентни и взаимоизключващи се тенден-
ции в поведението и отношенията във всички сфери на социума. 
Той доведе едновременно до поведенчески комфорт и дискомфорт и 
засили хаоса в социалния и в моралния контрол, което особено ви-
димо и мащабно се прояви в годините на началния преход и послед-
валите ги след това кризи. Моралният плурализъм ускори процеса 
на индивидуалната и субкултурната идентификации, за сметка на 
националната. Ценностната равнопоставеност на различните видо-
ве морал и техните субекти (морални, трансгресиращи, изявено де-
виантни и деликтентни) превърна моралните девиации в норма на 
всекидневното поведение, в образци за успешен и “добър”, в смисъл 
на проспериране и качество на живот. Тя индиректно дава отговор 
на въпроса на обърканото морално съзнание: Какво значение има 
за социалния и политическия живот моралът, в чието конструира-
не участват всички граждани? Плурализмът предостави възмож-
ност герои на деня, т.е. поведенчески модели за следване, да станат 
именно тези девиантни субекти. Те завладяха агресивно публично-
то пространство чрез съвременната масова (чалга) култура, поли-
тическите партии, държавните и гражданските сдружения, в които 
намериха благоприятна морално-психологическа среда, която им 
позволи необезпокоявано да навлязат и действат. 

Слабото и дезинтегрирано общество, което предопредели съ-
ществуването на хоризонтална, мозаечно-мрежова и плуралис-
тична морална система с функционално неефективен граждански 
кодекс, доведе до широкомащабната проява на моралната всепозво-
леност, която се изрази в отбелязаната вече дехуманизация на об-
ществените отношения, в деградация на нравите и доминация на 
пороците над добродетелите в публичния и частния живот. 

Дехуманизацията, във всички типове и видове отношения на 
индивидите и колективите по-между им, между тях и държавните 
институции и другите социални институти на обществото, масово 
се прояви като безотговорност при изпълнението на техните об-
ществени, колективни и лични задължения. Поемането на отговор-
ност за извършени действия или бездействия, довели да нарушава-
не на правата на различни субекти и до причиняване на вреди на 
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обществения и личния интерес, бе заменено от арогантността, ци-
низма, безразличието, безсрамието и наглостта в публично демон-
стративното продължаване на девиантните практики. Желанията 
и егоистичността на непрозрачната морална мотивация придобиха 
външни основания да бъдат характеризирани като крайно егоис-
тични и неморални. 

Някои изследователи, като Т. Сканлон, разглеждат разнообраз-
ните форми на отклонено поведение като иморално опасни и нео-
пасни за другите хора, в зависимост от това, дали насилват някои 
техни задължения. Към не опасните форми той отнася предбрач-
ния секс, хомосексуалността, безделието и прахосничеството, които 
за него представляват “една тясна област на морала, нямаща нищо 
общо с нашите задължения към другите хора, включваща подобни 
неща, като необходимост да им се помогне и забрани срещу увреж-
дания, убийства, насилие и измама”73. Ние се съгласяваме с неговата 
теза, че това е част от морала, която е много противоречиво диску-
тирана и тенденциите в нея не могат да бъдат решаващи за опреде-
лянето на иморалността на целия морал. И паралелно с това смя-
таме, че определените от него “иморално безопасни форми” могат 
да трансгресират в опасни, морално неоправдани за другите хора 
както в настоящето, така и в бъдещето, като резултат от действия-
та в първото. Иморалността, като момент от аморалността, трябва 
да се разглежда и темпорално, като проекция и като последица от 
извършени във времето морални действия, които могат да доведат 
до неморални, опасни и вредни резултати. Например ранният без-
брачен секс може да доведе до последващо неизпълнение на дълга 
към себе си, семейството и обществото, да промени целеполагането, 
реализизацията и качеството на живота на отделните хора и групи. 
Безделничеството и прахостничеството могат да се разглеждат като 
индикатор за изпълнението на дълга не само на окачествените мо-
рални субекти, но и на други – в случая на семейството, училището, 
църквата, приятелските и професионалните групи, които не са из-
пълнили своя дълг към обществото, като им зададат модела, а чрез 
него и границите на нормативно правилното, ценностно значимо и 

73 Scanlon, T. What We Owe to Each Other. 2000, p. 6. 
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морално оправдано поведение за другите. Да бъдещ ценен означава 
не само да признаваш ценността на другите, но и да бъдеш добър и 
да ги подпомагаш, без да им вредиш с погрешни, неразумни дейст-
вия, които ще доведат до отхвърлянето, изолацията или стигмати-
зацията им в някоя общност. 

Девиациите и аморалността традиционно се разглеждат като 
грешки, допуснати под натиска на желанията или на разума. Греш-
ките, допуснати и при двата типа натиск, остават неразкодируеми 
при мотивацията и за тях се съди по резултатите. Обикновено се 
окачествяват като неразумни и ирационални тези девиации, които 
са основани на желанието – да притежаваш, консумираш и потре-
бяваш някакво благо. В книгата си “Основания за действие и жела-
ние” Ф. Фут показва неоправданото фиксиране върху ирационал-
ността. Тя отбелязва, че “хладният и пресметлив човек не може да 
бъде наречен ирационален, но въпреки това никога не се казва това, 
че той има основания да действа морално извън своите интереси и 
желания”74. Особено видими са грешките, допуснати под натиска на 
силата на разума в политическата, икономическата и военната сфе-
ра, които поставят под въпрос моралността на рационалния избор. 
Признаването на нещо за дълг изисква и поддържането му както от 
разумната, така и от емоционалната сфера на човешкото съзнание 
и тяхното опредметяване в човешките действия и поведение. Кон-
фликтът между тях, проявяващ се под формата на противопоставя-
не на интуицията на разума, има разрушителен ефект при изпъл-
нението на дълга и при реализацията на последователна линия на 
поведение при отделните субекти. 

Нетрансферният морален дълг придоби маргинализиран и 
трансферен характер. В полето на публичния и частния живот той 
има ясно изразени игрови и ролеви функции. Различните морални-
те субекти започнаха да го използват като футболна топка, която се 
прехвърля от един играч на друг и отговорността за неефективното 
боравене с нея се размива в колективната безотговорност. Всеки су-

74 Foot, Ph. Reasons for Action and Desires. – In: Virtues and Vices. Berkeley: 
University of California Press, 1978, pp. 148–156; p. 152. Цит. по: Scanlon, T. What 
We Owe to Each Other, р. 28. 
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бект се оказа с изпълнен дълг и без вина за непостигнатите резул-
тати, неразрешените проблеми, нанесените вреди и предизвикания 
скептицизъм, обезверяване и отвращение на хората относно жела-
ната и очаквана промяна за превръщането на страната в нормална 
демократична държава, а обществото – в социално-солидарно и ху-
манистично рефлексивно, опиращо се на споделени общи ценности, 
вкл. и морални. Моралната деонтология от реална се превърна в хи-
потетична. Изключение от тази тенденция прави нейното функци-
ониране в деликтентната и девиантната субкултура. В престъпната 
– изпълнението на дълга се заплаща и при неговото неизпълнение 
или лошо изпълнение, неудовлетворяващо главно босовете на тези 
групи, незабавно се пристъпва към морално осъждане, стигащо до 
крайните прояви на аморализма, т.е. до убийство. Подобни случай 
бяха разкрити от следствието след ареста на групата за отвличане 
на хора “Наглите”, а също и при някои убийства на наркобосове и 
наркодилъри в страната. При девиантните групи, занимаващи се с 
различни видове измами, обири и кражби, проституция и нелегал-
на търговия със стоки, неизпълнението на дълга приема формата на 
парично санкциониране или изключване от тези групи. 

И при морално легитимните, и при морално нелегитимните 
общности доброто за тях се явява обективна база за оценка на из-
пълнението на дълга и ценностната значимост на отделния човек, 
стояща в основата на неговото признаване и включване. Разликата 
между тях е, че при йерархизираните девиантни и престъпни групи 
и общности то служи и като база за неизбежно морално санкциони-
ране, а в някои случай и като такава за реформиране на границите 
им, позволяващо морална корекция в поведението на провинили-
те се, докато при легитимните неирархизираният им морал остава 
функционално слаб регулатор на поведението и там санкционира-
нето има ендемичен характер. 

Дългът към себе си и към ситуативния кръг, основан на лични-
те и груповите ценности, интереси и цели, взе надмощие и в двете 
сфери на обществото – публична и частна. Отказът на общество-
то от дългосрочно целеполагане, изразяващ се в преследването на 
изключително краткотрайни – шестмесечни или годишни цели, 
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свързани с постигането на минимален дефицит на БВП на страна-
та, беше компенсаторно заменен от развихрящото се индивидуално 
целеполагане и целепреследване, което практически доведе до не-
говото крайно стесняване и обезсмисляне. От настъпилата криза и 
слабост на нормативния, правов и морален, контрол се възползваха 
морално безскрупулните и цинични девианти и престъпниците. В 
ситуацията, в която на почти милион бедстващи, безработни, край-
но притеснени и отчаяни българи се превръщат в маргинали – де-
вианти, престъпници и аутсайдери, 1000 други българи, според да-
нните на НСИ за 2009 г., стават нови милионери, при тотална криза 
в икономиката и масов фалит на средните и малките фирми. 

Най-драстични последици за нацията и бъдещето има отказът 
от изпълнението на дълга и социалната роля в семейството. То то-
тално абдикира от изпълнението на своите функции. Формирането 
на новото поколение протича в условията на силен скептицизъм 
и нихилизъм към националното, довело го до перманентна криза, 
вследствие на която у него възникнаха масови прояви на трансгра-
нично морално поведение, извращения и психологическо, социал-
но-икономическо и физическо насилие между партньорите, роди-
телите и децата и между останалите членове при по-разширеното 
семейство. 

При анализа на ценността на моралната идентичност ние отбе-
лязахме, че тя е свързана с една по-широка интерпретация на мора-
ла, която обхваща не само духовната природа на човека, изразяваща 
се чрез неговата ценностно-нормативна регулация на поведението 
и дейността му, но и чрез рефлексията, засягаща моралните харак-
теристики на всички условия в страната, в която живее и която 
придава смисъла на неговия живот като добър или лош, справедлив 
или несправедлив, достоен или недостоен, пълноценен или непъл-
ноценен. Когато в него преобладават негативните характеристики, 
какъвто е случаят при рисковите ситуации, в които ние перманент-
но попадаме, преминавайки от природни към социално-икономи-
чески и обратно, животът загубва духовния си смисъл и всички 
усилия – национални, общностни и индивидуални – се насочват 
към различните форми на социалното и биологичното оцеляване. 

Елена Петрова
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В рисковата ситуация, както сме отбелязали в наше предишно 
изследване75, става изненадващо прекъсване на човешкия опит и 
постигнатото в миналото често се оказва инструментално непри-
годно за разрешаването £. По своята същност рисковата ситуация 
е нестандартна и анормална и създава неповторима морална си-
туация, в която придобитият морален опит се оказва безполезен 
и ненужен за ценностното осмисляне на случващите се събития, 
човешкото поведение и отношения. Моралното им остойнос-
тяване е в пряка зависимост от способността на хората да останат 
морални субекти, способни на морална саморефлексия, прецен-
ка и действие. В такива ситуации някои от тях несъзнателно или 
съзнателно отказват да бъдат морални субекти, други – по-бързо 
(понякога почти мигновено) или по-бавно се предефинират в нови, 
чиито действия, отношения и задължения към себе си и другите се 
определят от принципите и правилата на породения от ситуацията 
инструментален морал. Те са изключително релативни и инверсни, 
и в много голяма степен са директно повлияни от резултатите от 
извършените действия. Инверсията може да бъде както по посо-
ка на доброто, така и към злото, с оглед на избора, който трябва да 
направят хората като морални субекти. В някои случаи те трябва 
да избират между по-малкото и по-голямото зло, което ще причи-
нят със своите действия, в други, на гранично оцеляване, те ста-
ват трансгресивни по посока на злото и извършват действия, които 
никога не биха извършили в нормална ситуация и които трагично 
слагат отпечатък върху бъдещия им живот. Настъпва моментът на 
показване на скритото и разкриване на откритото в тях. Той води 
до проясняване на моралната идентичност и дава възможност за 
по-пълно самопоказване на техния Аз при преминаването на гра-
ниците, извършвано с драматична вътрешна борба. Понякога те са 
по-загрижени и по-чувствителни към съдбата на близките и при-
ятелите, безпомощните непознати и децата, отколкото към себе си 
или към всички други, останали извън пространствено-времевата 
зона на риска. Рисковата ситуация променя както поведението и от-

75 Петрова, Е. Риск и морална чувствителност. – Философски алтернати-
ви, 2007, кн. 3, с. 62–74. 
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ношенията, така и възприемането и самовъзприемането им. В пове-
денчески и релационен план те се проявяват в нова психо-морална 
светлина и показват непознати и непроявили се в нормална ситуа-
ция страни от своята личност. Рискът влияе негативно върху време-
вата продължителност на моралната идентичност, като съкращава 
периода на нейното съществуване и ускорява процеса на инверси-
онното £ предефиниране. Често хората несъзнателно или съзнател-
но (поради липса на какъвто и да било контролен механизъм) пре-
написват собствения си морален профил. Съзнателната промяна на 
убеждения и мнения може да бъде свързана с необходимостта от 
намаляване на когнитивния и социалния дисонанс, който изпит-
ват. Тя създава илюзията за доброволност, а всъщност е резултат 
от ситуационния натиск. Когато промяната не е свързана с него, 
тогава можем да говорим за преноси, компенсации и личностно 
пренаписване, с оглед на осигуряването на по-добър ситуационно-
ролеви статус. Извършват се ново психо-морално конституиране и 
самоутвърждаване върху основата на отказа, елиминирането, при-
криването или вербалното унищожаване и пренаписване на собст-
вената си социо-морална биография, което много видимо бе демон-
стрирано от новия политически елит през първите пет години на 
демократичния преход в България, а днес в ситуацията на криза – и 
от икономическите субекти. Основна роля в него играят индивиду-
алният разказ и езикът, които се превръщат в изявители на новите 
свойства у променящите се хора. Тънката разграничителната линия 
между ситуационното фантазиране, пренаписване и изострената 
сетивност затруднява определянето на характера на извършващата 
се личностна и колективна промяна. В голяма степен тя се дължи на 
изненадващите нови проявления и разкрития за тях, в които те за 
първи път се срещат с непознатия друг, който трябва да се опознае, 
разбере и приеме като неизменна част от цялото. При рискови ситу-
ации настъпват бързи преструктурирания в ценностните йерархии 
на хората, които според криминологическите и психологическите 
изследвания показват усилване девиацията по посока на злото. Хо-
рата преживяват драма поради силното спадане на жизненото рав-
нище, което се проявява в нарастваща, продължителна и временна 
безработица, мизерно ниско заплащане, невъзможност да издържат 

Елена Петрова
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семействата си, да образоват децата си, да запазят или да придоби-
ят собствено жилище, недостойно да изживеят старостта си като 
мизерстващи пенсионери. На свой ред те могат да се превърнат в 
рисков фактор, който да породи социални протести, вандализъм и 
хаос, т.е. да засилят или да поддържат разпада на социалната инте-
грация. Моралната инверсионност показва един ускорен процес на 
релативиране на устойчивостта на моралната идентичност, при кой-
то тя непрекъснато се предефинира и реконстуира наново, съобраз-
но промените в социално-икономическата ситуация. Ценностната 
значимост на моралната идентичност не може да бъде еднозначно 
определена като позитивна или негативна, тя е силно зависима от 
амбивалентната роля, която изпълнява по отношение на поддър-
жането на всички останали идентичности. Тоталната криза, която 
преживява обществото, се проецира като криза на всички видове 
идентификации, вкл. и на националната. Лишената от ценностна 
база националната идентичност става проблематична и непривле-
кателна. 

стил на общуване в българското училище днес – 
морални рискове за националната идентичност

Общественото мнение напоследък е скандализирано от зачес-
тилите прояви на насилие сред децата и малолетните. Училищното 
пространство и ученическата общност са най-честата арена за вер-
балните и физическите стълкновения. Противоречията често пре-
растват в конфликти, различието се наказва с малтретитане, като че 
ли романът “Плашилото” оживява. 

Децата са жестоки, нетолерантни, те не чувстват чуждата бол-
ка – това е най-честото обяснение, което се мултиплицира. По-
справедлива е обаче препратката към уличните стълкновения, към 
междуетническото напрежение, към политическото говорене и из-
острените социални отношения, които съпровождат обществените 
промени и демонстрират модели на поведение и стил на общуване, 
нямащи нищо общо с взаимното уважение, диалога и сътрудни-
чеството. 
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Клеймото на природната нетолерантност насочва към много 
елементарно и лесно обяснение, което в много случаи звучи като са-
мооправдание на Възпитателя. Логично следват предложенията за 
строги мерки, за административни санкции, за вкарване на индиви-
дуалното поведение в кошарата на строго рамкираното поведение, 
ограничаващо свободния избор на подрастващите, автономността 
на решенията им, личната инициатива и отговорността. Въвежда-
нето на строга регламентираност на правилата и втвърдяването на 
дисциплината се привиждат от училищните ръководства не само 
като задължение, но и като избор без алтернативи. Те се допълват 
от строгостта, с която действа държавата чрез своите институции 
в същата насока – за ограничения и строг контрол на подраства-
щите. Така рестриктивните мерки, неспособността за осмисляне на 
моралните проблеми и негодността за морален избор вливат в мът-
ните води на междуетническата и социалната нетолерантност, агре-
сия и конфронтация свежите попълнения от днешни млади, които 
израстват не по-малко нетолерантни, агресивни и неотстъпчиви. 

Преекспонирайки своите контролни функции, училището като 
че ли загърбва основната си мисия, с която често само се парадира 
– не само да образова, но и да възпитава. За съжаление то не из-
ползва своите ресурси от средства и методи, като че ли е склонно да 
делегира отговорностите си на възпитател на останалите отговорни 
фактори и най-вече на семейството. Тази абдикация е донякъде оп-
равдана и логична – тя е свързана и произтича от сгромолясването 
на авторитета на училището и учителя както в обществото, така и 
в очите на подрастващите. Ниският социален статус на училището, 
девалвацията на учителската професия, неуважението към учите-
лите и последвалото ги отчуждение между възпитатели и възпита-
ници опорочават възпитателния процес. Последиците за формира-
нето на националната идентичност са процесуални, съдържателни, 
личностни и социални. 

От една страна се нарушава трансформацията на уважени-
ето към носителите на национални и морални ценности в уваже-
ние към самите ценности. Така се блокира естественият процес на 
ценностна интериоризация. Отгласите за личността са значими, те 
имат най-често когнитивен и динамичен характер. 

Емилия Маринова
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Сгромолясването на авторитетите, носители на национални 
ценности (а училището е естествената среда, в която те битуват) ре-
зултира в незабелязване, непознаване и неуважение на ценностите, 
чийто носител са въпросните авторитети. Съдържателно се наблю-
дава нащърбеност на националната идентичност – недооценяване, 
песимистично или скептично отношение към родния език, истори-
ческата памет и териториалната цялост; към традиционните морал-
ни ценности и националния морален характер; несформираност на 
споделени национални цели и ценности; невъзможност за форми-
ране на общи национални перспективи за бъдещето. Непознаване-
то на националните символи, ценности и приоритети е само едната, 
когнитивната страна на така обрисуваната картина. Тя се допълва 
успешно от динамична непълноценност, която предполага не само 
отсъствие на познания, информираност, компетентност, но и функ-
ционално безсилие поради отпадането на мотивационно-подбуди-
телния компонент. Като резултат знанията за националните прио-
ритети и ценности, макар и усвоени случайно и хаотично, остават 
неактивни в индивидуалното поведение, безсилни да мотивират и 
насочват свободния избор на личността. 

От друга страна, наред с деформациите в ценностното наследя-
ване се наблюдават неблагополучия при формирането на социал-
ните отношения и на личните стратегии на поведение, които под-
готвят подрастващите за пълноценен социален живот и които също 
имат важно значение за облика на обществото утре. 

Насочваме вниманието на читателя към училището като люлка 
на социалните отношения. В частност то предоставя уникални въз-
можности за разгръщане на деловото общуване както между генера-
циите, така и в рамките на едно поколение. Вплетени в тях са наси-
тените с реални конфликти на интересите, с много емоционалност 
и морални чувства междуличностни отношения на подрастващите. 
Зараждат се дружбата и първите любовни трепети. Всичко това из-
пълва живота в училище с постоянни и най-разнообразни провока-
ции за етични дискусии. От една страна, подрастващите непрекъс-
нато се сблъскват с реални (практически) морални казуси. От друга 
страна, спецификата на обучението и натрупването на нови позна-
ния по различните дисциплини предполагат дискутирането на тео-
ретични морални дилеми. И едните, и другите изискват от индивида 
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да заеме позиция, провокират го да направи своя морален избор. А 
ситуацията на морален избор и реални отговорности е възможно 
най-благоприятната среда за формирането на моралния субект. 

От своя страна социалната среда неизменно има и свои харак-
теристики и ограничения, които влияят върху свободния избор. За 
възпитателния процес има съществено значение колко широка е 
социалната рамка, в която ставащият морален субект разсъждава, 
оценява, избира и действа. Стилът на общуване в училището дава 
такава рамка, която съдържа ценностни жалони, стимули, модели 
на поведение и образци, обрамчени от етически послания и очаква-
не за морален избор. Социалната рамка има ясни етични характе-
ристики. Социалната рамка всъщност е и етична рамка. 

Социалните отношения при авторитарния и при демократич-
ния тип общуване имат различна етична рамка. Социалните отно-
шения на едностранно уважение и авторитарният тип общуване са 
ръководени от етични норми, модели, образци и др., свързани с ува-
жението на авторитета, лоялността, верността, изпълнителността, 
принципността и пр. Тук изборът на формиращата се личност е 
между етичните стандарти и отклоняването от тях. Отношенията на 
взаимно уважение и демократичният тип общуване от своя страна 
предполагат мобилност и съгласуване на гледните точки, съпоста-
вяне на позициите, диалог, сътрудничество, търсене на компромис-
ни решения и т.н. Тук етичната рамка се регулира от уважението на 
Другия, съпричастието, състраданието и др., и е далеч по-широка и 
по-пластична и повлияна от когнитивния и емоционалния натиск, 
които съпровождат неизменно моралния избор. 

Демократичният стил на общуване е добре познат у нас чрез 
практиката на “ученическото самоуправление” през годините на со-
циализма. Разбира се, то не е нашенско изобретение – няма как да не 
се търси връзка със световната наука – с изследванията на Е. Дюр-
кем, Ж. Пиаже, Л. Колберг, А. Хигенс, Ц. Пауър76, и особено с т.нар. 

76 Маринова, Е. Жан Пиаже. Двата морала. В света на моралното съж-
дение на детето. С., “М8М”, 1998,95–110; Durkheim, E. Moral education. N. Y. 
Free Press, 1973; Piaget, J. The moral judgement of the child. N. Y. Harcourt and 
Brace, 1932,428 p.; Higgins, A., K. Power, L. Kohlberg. The relationship of Moral 
Atmosphere to Judgements of Responsibility. – In: Morality, Moral Behaviour, and 
Moral Development. Kurting, W., Gewirtz, J. (Eds.), N. Y. Willey, 1984 и др. 
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подход на справедливата общност, който се формулира в начало-
то на 80-те години, но там – в западното образование – е жизнен и 
до днес. Не може да не се предположи и влиянието на тогавашната 
съветска психология на морала и внушението на убедителните из-
следвания на С. Г. Якобсон, В. Г. Щур, И. В. Дубровина и др.77, кои-
то доказват, че взаимният контрол между децата и подрастващите 
е особено ефективен за развитието на тяхното морално мислене и 
поведение. За съжаление политическите промени и последвалият 
колапс на ценностните приоритети си казва думата, като дава своя 
принос в разрастването на социализационния риск. Заедно със со-
циалистическия начин на живот се отхвърлят като отживелица и 
ученическото самоуправление, и колективът, и колективизмът78. 

Оставайки в социалната и моралната рамка на авторитарния 
тип общуване, нашите деца са изправени пред избор на авторитети 
и образци, усвояване на модели, съобразяване с очакваните стиму-
ли в своето поведение. За съжаление те не могат да натрупат необ-
ходимия опит в равноправния морален диалог, в провеждане на 
етични дискусии, в които да могат да отстояват своята позиция, но 
и в същото време да се учат да анализират чуждата, да доказват пра-
вотата на своя морален избор, но да търсят силните аргументи на 
опонента. Пътят към компромиса и към съгласието преминава през 
приемане на различието. Но по този път уверено крачи онзи, който 

77 Якобсон, С. Г, Л. П. Лавриненко, Т. М. Федорова. Исследование неко-
торых механизмов усвоения детьми правил поведения. − Вопросы психоло-
гии, 1975, кн. 1,90−98; Якобсон, С. Г., Р. А. Курбанов. Особености моральных 
требований и оценок сверстников у дошкольников. − Вопросы психологии, 
1983, кн. 4,39−45; Якобсон, С. Г. Психологические проблемы этического раз-
вития детей. М., Педагогика, 1984; Якобсон, С. Г., В. Г. Щур. Психологические 
механизмы усвоения детьми этических норм. − В: Психологические проблемы 
нравственного воспитания детей. Якобсон, С. Г., И. В. Дубровина, Ф. Т. Ми-
хайлов (Ред.). АПН СССР, М., 1977; Якобсон, С. Г. Анализ психологических 
механизмов регуляции этического поведения детей. − Вопросы психологии, 
1979, кн. 1,38−48. Вж. по-подробно в: Маринова, Е. Поведение и морално раз-
витие. С., Ситроник, 2003, с. 208–226. 

78 Вж по-подробно в: Маринова, Е. Демократичната атмосфера в детския 
колектив. – Училище, 1993, бр. 12,24–31. 
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има необходимите етични познания и емоционални нагласи. От-
далечавайки се от демократичния стил на общуване, българското 
училище не може да подготви подрастващите нито в познавателен, 
нито в емоционален, нито в поведенски план, с което ги ощетява 
сериозно. Ограничени са възможностите за развитие на моралното 
мислене, съждение, познание, научаване – т.е. на моралната когни-
тивност. Ограничава се практиката на реципрочните социални от-
ношения във и между поколенията, ценностното наследяване. Не се 
мотивират подрастващите да разпознават етичната гледна точка и 
да правят морален избор, да отстояват своята морална автономия; 
ощетено е развитието на техните морални чувства. 

Големият размер на щетите произтича и от характеристиките 
на съвременния обществен живот, който, навлязъл веднъж в спира-
лата на социалните промени, събужда задрямали страсти и разгаря 
социални противоречия и конфликти. Обществото се раздробява, 
засилва се разслоението в него, отчуждението между етноси, соци-
ални слоеве и групи става очевидно. Светът на крайната бедност, 
забулен в отдалечените райони на Родопите или бедните села на Де-
лиормана, животът в наркокомуните, децата на гарата, жените край 
магистралите, опърпаните хора край софийските боклуци са непо-
нятни не само за хората в скъпите коли и зад високите зидове, но и 
за редовия гражданин, задъхано забързан да свърже двата края на 
своето оцеляване. Във време на социални и обществени промени, 
както беше вече показано, националната идентичност се проблема-
тизира, напрежението между етносите и вътре в отделните етноси 
нараства. Така съвременният социален живот създава значителни 
трудности пред социалните общности и индивидите, изисква готов-
ност за адекватно поведение в условия на повишен социален риск. 

Всичко това поставя високи изисквания пред всеки един член 
на обществото, а и към най-младите попълнения, дошли от учени-
ческата скамейка. Недобре подготвени за автономен морален избор, 
те попадат във водовъртежа на живота, сблъскват се с нарастналите 
социални рискове, без да са готови не само поведенски, но и морал-
но за тях. В резултат социалните рискове не само не се овладяват, 
но се разгарят и се мултиплицират. По отношение на националната 
самоидентификация рисковете са реални и ние вече ги усещаме. Въ-

Емилия Маринова
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преки че по време на прехода не се стигна до големи социални сблъ-
съци, междуетническото напрежение не се овладява и продължава 
да тлее, отвсякъде дебне едва сдържана нетолерантност. 

Устремени към европейската идентичност, ние практически се 
отдалечаваме от европейските ценности. Желанието ни да бъдем 
част от Европа и самосъзнанието ни на европейска нация се разми-
нават с готовността ни за европейска интеграция. Ако институтите 
на социализацията не се справят успешно с предизвикателствата на 
социалните промени, ножицата на желания и възможности за евро-
пейска интеграция ще продължи да се разтваря и ние, противно на 
нашите очаквания, ще се окажем в задния двор на Европа. 
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Глава 4. 

норМатиВност и еВроПеЙсКа идентичност

същност и форми на нормативността

Проблемът за идентичността не може да бъде схванат само от 
една изследователска позиция. Неговата комплексност изисква той 
да бъде поставян, изпробван в различни теоретични модели и перс-
пективи. Ето защо нашият анализ, ще премине през няколко ета-
па в търсенето на онази перспектива, която да позволи по-пълното 
разбиране на идентичността във връзка с общата сфера на нормите 
и ценностите. Ще проследим характера и типа на влияние на норма-
тивността върху поведението на субекта и посоките на въздействие 
в процес на конструирането на идентичност. Ще потърсим и анали-
зираме кардиналните ценности в единното европейско простран-
ство. В конкретизацията на това отношение ние ще се спрем върху 
актуалното състояние на съвременната ценностна ситуация в Ев-
ропа днес. 

Това, което ще ни интересува в началото и ще фокусира наше-
то внимание, е анализът на връзката, взаимоотношението между 
нормативността и идентичността. Най-напред трябва да се уточни, 
че в нашия анализ ние ще имаме предвид един конкретен тип нор-
мативност – тази, която произтича от сферата на морала и задава 
най-общо отделните стандарти за морално поведение. Поради това 
останалите видове ще ни интересуват тук само доколкото влизат 
в досег с морала, или позволяват да се хвърли един допълнителен 
поглед към неговата същност. Ще се търси и специфичното въз-
действие на нормите, регулиращи индивидуалното поведение, и 
влиянието, което те оказват върху формирането, конструирането 
на идентичността. 

Първоначалното очертаване на една обща теоретична рамка 
позволява след това по-пълното схващане на спецификата на иден-



185

тичността от перспективата на нормативността. В основата тук за-
става разбирането за конституиращата роля на действието по от-
ношение на човешката същност. Поради това трябва да се покаже 
спецификата на нормативността при регулирането на постъпките, 
действията на индивида. 

Докато нормите като цяло се отнасят до “споделените очаква-
ния за това какво трябва/не трябва да се прави в различни видо-
ве социални ситуации”1, то моралната норма стеснява вариантите 
за допустимостта на постъпката, с насока към нравствеността. Тя 
е “предписание за поведение, своеобразна мяра на допустимите и 
задължителните нравствени варианти на поведение”2 – т.е. осно-
вен регулатор на поведението в перспективата на моралните цели. 
Основните компоненти тук са постъпката, към която се предявява 
очакване, задължението за определен вид поведение и конкретната 
ситуация, в условията на която се реализира нормата. 

Според стандартните дефиниции “нормите могат да бъдат или 
прескриптивни, или проскриптивни: в последния случай ние обик-
новено не наблюдаваме проскрибираното поведение”3. Макар че 
предписанието е по-общият термин и то може да действа или нега-
тивно, като забрана, или позитивно, като разрешение. Нормата може 
да предписва определен тип поведение, чиято реализация след това 
бива търсена и наблюдавана, но при забраните поведението, което 
се забранява, не може да бъде наблюдавано, ако нормата е спазвана. 
В този случай липсата на проява на определено поведение говори за 
следването на нормата, докато при предписанията, напротив, един-
ствено чрез демонстрирането на определен тип поведение може да 
се засвидетелства ефективността на нормата. Съобразеното с нор-
мата поведение може да предизвика определена морална оценка на 
одобрение или неодобрение (осъждане). Разликата между нормата и 
оценката е в това, че “нормата не приписва характеристика, а пред-

1 Bicchieri, C. The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social 
Norms. Cambridge University Press, New York, 2006, p. 10. 

2 Момов, В. Етически студии. С., ИК Славяни, М8М, 1999, с. 112. 
3 Bicchieri, Op. cit., p. 8. 
4 Момов, В. Цит. съч., с. 105. 
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писва поведение, оценката пък не предписва поведение, а приписва 
характеристика”4. Оценката, като ценностен регулатор, е свързана с 
нормата и в следствие от нейното спазване или неспазване припис-
ва някаква морална характеристика на постъпката. 

При определянето на регулативната функция на нормата най-
общо се извеждат шест нейни свойства: 1) релационно, свързано 
с комуникацията и връзката между индивидите; 2) ориентиращо 
– служат за ориентир на постъпките към ценностите; 3) органи-
зиращо – нормите осигуряват координацията на индивидуалните 
действията в общността; 4) генерализиращо – определя общи вари-
анти на поведение; 5) мотивиращо – като външен стимул за постъп-
ката; 6) предписателно – императивно изискване за действие5. Това 
многостранно проявление показва същностното значение, което 
нормата има за регулацията на груповото и индивидуалното пове-
дение, действайки на различни нива. Подчертава се възможността 
ориентирането на индивидуалните постъпки и за канализиране на 
груповите усилия към една цел. 

Оттук можем да изведем спецификата на нормативността. По 
същество тя се явява “форма на необходимост”, нещо което Кант 
определя с термина “принуждение” (Nötigung)6. Човешките дейст-
вия са вплетени в определени каузални отношения, които обаче не 
могат да бъдат схванати в термините на логическата или физиче-
ската причинност – “необходимостта на избора и постъпката не е 
каузална, логическа или рационална необходимост”7. Действията, 
постъпките на индивида следват друг тип отношение, отнасят се 
до една по-тънка форма на необходимостта. Да бъде една постъпка 
необходима означава, че тя трябва да има едно основание за своето 
извършване: “необходимостта няма друг истински и ясен смисъл 
освен неизбежността на следствието, ако е дадено основанието”8. 
Цялата необходимост поради това е изложена в Закона за доста-

5 Момов, В. Цит. съч., 86–89. 
6 Korsgaard, C. Self-constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford Uni-

versity Press, New York, 2009, p. 3. 
7 Пак там, с. 2. 
8 Schopenhauer, A. Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichneden 

Grunde. Brockhaus, Leipzig, 1864, S. 153. 

Иван Миков



187Глава 4 • Нормативност и европейска идентчност

тъчното основание в неговите четири форми. Именно в четвърта-
та форма на закона Шопенхауер описва спецификата на необходи-
мостта, действаща върху човешкото поведение, като закон за мо-
тивацията. Без мотив не може да се извърши никакво действие и 
същевременно появата на мотива влече след себе си постъпката. В 
този смисъл “мотивацията е каузалност, погледната отвътре”9. Но 
нормите стават мотиви, когато бъдат интернализирани от субекта 
(по-напред видяхме, че едно от свойствата на нормата беше моти-
виращото). При това моралните действия и избор на индивидите са 
автономни. Твърденията за въздействието на нормативността като 
форма на необходимост не отнемат свободата на избора и отговор-
ността за постъпките. Показва се само, че когато пред волята на су-
бекта се появи един мотив (нормативно определен в този случай), то 
следва по необходимост едно действие. Всичко това указва общите 
очертания на нормативността като “моралната необходимост“. Мо-
ралната нормативност като такава форма на морална необходимост 
определя, регулира, насочва постъпките на индивида. 

Сега трябва да се определят тези форми, чрез които норматив-
ната сфера въздейства и регулира поведението. Това най-напред 
включва принципите и правилата: “‘принципи’ и ‘правила’ често се 
използват взаимозаменяемо, обаче думата ‘принципи’ обикновено 
носи загатване за по-голяма общност и по-голяма важност от ду-
мата ‘правила’”10. Въпреки отбелязаното сливане, смесване на двата 
термина, все пак би трабвало да се отчете и по-точното им разгра-
ничение, което да позволи улавянето на тяхната специфика. Прин-
ципите са ясно формулирани положения с по-висока степен на аб-
страктност. Те могат да се прилагат в множество различни ситуа-
ции, удържайки единството в поведението на субекта, като трябва 
да съдържат такива изисквания, които носят една всеобщност по 
отношение на моралните актьори, т.е. да бъдат дължими за всеки. 
От своя страна правилата имат по-ниско ниво на абстрактност. 
Тяхната валидност може да се ограничава само до определена прак-

9 Пак там, с. 145. 
10 Raz, J. Practical Reason and Norms. Oxford University Press, New York, 

1999, p. 49. 
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тическа ситуация. Те биха могли да послужат за прагматично ръко-
водство на индивидуалното поведение без оглед на някаква пълна 
всеобщност на задължението. И в двата случая обаче, при правилата 
и при принципите, се съдържат задължения към индивидите, което 
носи техния чисто нормативен характер. Поради това принципите и 
правилата биха могли да бъдат определени по термина на Джоузеф 
Рац като “задължителни (mandatory) норми”. Чрез тази дефиниция 
се избягва определянето им като “прескриптивни”, което според 
Рацвлече неточности в няколко направления: а) характеризира ре-
чевите актове; б) свързва се с присъствието на някой, който пред-
писва нормите11. Определянето на принципите и правилата като 
“задължителни”, а не като “прескриптивни” дава възможност те да 
се схващат извън тяхното приложение, излагане или практикуване 
от някого. Препраща се към тяхната независимост от конкретната 
морална практика: “няма нужда правилата да се практикуват, за да 
бъдат правила”12, т.е. правилото съществува в моралното съзнание 
дори и да не се прилага в едно действие тук и сега. Тъкмо това негово 
съществуване дава възможност то да бъде повтаряемо в множество 
различни ситуации. Ако всеки път то се проява само като действие 
в някакъв спонтанен акт, става необяснима неговата претенция за 
валидност. Оттук може да се потърси значението на принципите и 
правилата за регулиране на действията на моралните субекти, което 
от своя страна е свързано с “обединяването” или, по-общо казано, с 
конституирането на тяхната идентичност. 

Въпреки тези същностни определения на правилата и принци-
пите остава основният въпрос за тяхното приложение. Не може да 
се отрече елементът на неопределеност, който се проявява при вся-
ко предявяване на едно изискване, задължение към субекта. Това 
произтича в значителна степен от факта, че прилагането на прави-
лото “може да изисква не просто внимание към детайла, но също 
чувствителност, въображение, интерпретация и съждение”13. Всич-
ки тези субективни елементи на нормативната ситуация внасят от-

11 Пак там, с. 49. 
12 Пак там, с. 53. 
13 Hooker, B. Ideal Code, Real World. Oxford University Press, New York, 

2002, p. 88. 

Иван Миков



189Глава 4 • Нормативност и европейска идентчност

белязаната степен на неопределеност и несигурност. Независимо от 
собствения характер на правилото – това доколко то е добре фор-
мулирано, изведено – неговата реализация е под влиянието на су-
бективни ситуационни фактори. Въображението, способността за 
преценка и съждение, тълкуването на правилото в конкретната си-
туация зцяло зависят от индивидуалните способности на субекта. 
Наличието на добре формулирано правило не води по необходи-
мост до неговото успешно практическо приложение. 

Освен това пред приложимостта се проявява и друг тип препят-
ствие – конфликтът между правилата. Брад Хукър извежда два основ-
ни грешни подхода при опита да се разреши този конфликт. Първо, 
погрешно би било да се търси преодоляването на конфликта по пътя 
на отричането. Това би означавало да се изостави следването на пра-
вилото в ситуация, в която то влиза в противоречие с друго правило, 
и следователно поведението на индивида да се ръководи от самото 
действие, нормата е “да се прави това, което произвежда най-добрите 
следствия”14. Ефектът от това е изгубването на възможността за очак-
ването на реципрочност на поведението, водещо до разрушаване на 
доверието. Второ, също така неправилно решение на конфликта меж-
ду правилата би било да се инкорпорират в тях изключения. Макар 
че подобен ход има своите предимства, той все пак не може да бъде 
надеждно разрешение на проблема, най-малкото защото в своя краен 
вариант, при постоянното добавяне на нови и нови изключения към 
правилата “те ще станат много трудни за научаване”15. Ще бъде нуж-
но да се полагат изключителни индивидуални усилия за интернали-
зиране на тези правила, което всъщност може да доведе до отпадане 
на тяхното прилагане и въздействие. Едно възможно решение тук се 
основава върху “признаването на ролята на съждението при разре-
шаването на конфликтите между задълженията в някои ситуации”16. 
Така в потенцията на моралния субект се оставя задачата за разреша-

14 Пак там, с. 89. 
15 Пак там, с. 90. 
16 Пак там, с. 91. В този смисъл Дворкин говори за “интерпретативна 

практика”, в която всеки субект тълкува нормата така, както смята, че другите 
я тълкуват, т.е. правилото се преценява така, както се смята, че би било преце-
нено и от другите в същата ситуация (вж. MacCormick, N. Norms, Institutions, 
and Facts. – In: Law and Philosophy, 17, Kluwer Academic Publishers, 1998, p. 307). 
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ване на проблема с конфликтиращите правила. Това обаче препраща 
още веднъж тяхната съдба в сферата на неопределеността и несигур-
ността. Възможен изход от ситуацията на конфликт между принци-
пите или правилата е “позоваването на дори още по-общ принцип, 
заедно с повече факти, които повличат атакувания принцип”17. Прео-
доляването на конфликта се осъществява по пътя на дискусията, при 
която отиването към един по-абстрактен или общ принцип снема в 
себе си самото противоречие. 

Отделно от тези основни забележки относно следването на “за-
дължителните норми” трябва да се отчете и една друга ситуация, в 
която “никой не нарушава нормата, но всички се опитват да избе-
гнат ситуациите, в които трябва да я следват”18. Въпреки създаде-
ните строги норми в една общност, които предписват и забраняват 
определени поведения, членовете на общността действат така, че 
ситуацията на реализиране на нормата да не се случи. Например 
когато някой си поправя течащия покрив през нощта, за да избегне 
предложенията за помощ от съседите и впоследствие да е задължен 
от нормата за реципрочност да им върне услугата. Не става въпрос 
за несъвършенство на нормативното съдържание или за проблем 
при неговото реализиране. Тук не се създава възможност за дейст-
вие на нормата, независимо че тя е всеобщоприета и валидна. На-
ред с бинарното отношение “спазване-нарушаване” при следването 
и реализацията на нормата се проявява и трети елемент – избягва-
нето. Такова поведение не може да бъде оценявано в неговата съ-
относимост към нормата, не може да се свърже със санкцията или 
възнаграждението, одобрението или порицанието от спазването на 
нормата. Избягването разпада нормативната ситуация. 

Към казаното трябва да се отбележи и една ценностна метамор-
фоза на нормативното съдържание, при която някои норми могат 
да се включат в системата от ценности на индивида и по този на-
чин да придобият особено силен заряд за него19. Ценностите също 

17 Barry, V. Applying Ethics. Wadsworth, Belmont, 1982, p. 12. 
18 Bicchieri, C. Op. cit., p. 9. Вж. и примерите, приведени от Кристина Би-p. 9. Вж. и примерите, приведени от Кристина Би-Вж. и примерите, приведени от Кристина Би-

киери. 
19 Пак там, с. 8. 
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така имат базисно значение за ръководството на индивидуалното 
поведение и конституирането на идентичността. Те могат да бъдат 
ориентири за действията и цялостната насоченост на постъпките 
на субекта, организирайки и насочвайки избора и следването на 
правилата и принципите, с оглед на една съобразна с тях цел. Още 
повече, внасят по-високо ниво на ангажираност и интерес към при-
емането на изискванията, т.е. нормите, които са станали ценности, 
могат да получат много по-голяма индивидуална причастност на 
субекта към тях именно в качеството си на ценност. Най-общо цен-
ностите могат да се определят като “малък брой от централни идеи 
или познания, присъстващи във всяко общество, относно желаните 
крайни състояния”20. По този начин моралните ценности насочват 
индивидуалното поведение към определени морални цели, незави-
симо дали ще ги тълкуваме универсалистки или ситуационно, кон-
текстуално. Но трябва да се има и предвид, че по същност всяка цен-
ност е определена по отношение на нещо друго, т.е., както отбелязва 
и Шопенхауер, тя е относителна. Съответно предпочитаното или 
желаното се извежда като ценно, ценност. Затова не би трябвало да 
се говори за “абсолютна ценност”, тъй като това собствено е проти-
воречие21. Ценността е знак за характера на стремежите и целите на 
общността, която я извежда. Тя набелязва търсеното от общността 
крайно състояние, което като “желаемост” (по термина на Ницше) 
говори за типа на нейния идеал. При извеждането на нещо за “цен-
ност” поведението на субекта (групата) се насочва, настройва към 
постигането на това “ценно“. Така моралните ценности принадле-
жат към сфера на нормативността, като задаващи един тип стан-
дарт за поведението. 

След това по-общо изложение на въпроса за нормативността, 
чрез което се описва нейният същностен характер, трябва да се 
направи известна конкретизация. Това ще означава да се посочи 
разграничението между формални и неформални норми. Тъкмо 
първите са особено интересни тук, тъй като те са както чиста “крис-

20 Rokeach, M. The Nature of Human Values. The Free Press, New York, 1973, 
p. 49. 

21 Вж. Schopenhauer, A. Op. cit., S. 166. 
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тализация” на моралната нормативност, така и ясно и недвусмисле-
но писмено фиксирани свидетелства за типа на тази нормативност. 
Разбира се, неформалните норми, убежденията и различните кон-
венции също имат своето важно значение, но тяхната форма не поз-
волява непосредственото и нееднозначното им извеждане. Липсата 
на фиксираност внася неяснота и многозначност, размиване на гра-
ниците на понятията. Формалните норми имат предимството, че са 
фиксирани експлицитно в набор от правила, които могат да бъдат 
сверявани, те са квинтесенция на рационализираната норматив-
ност. Нормите придобиват пълнотата на тази форма на изложение в 
кодексите (в морала и правото), изложенията на мисията, правните 
декларации, харти, като последните дори имат и законова сила. В 
тях ясно се формулират основните задължения и ценности, които, 
макар и да имат нужда от интерпретация, са лесно съпоставими и 
проверими. Това дава възможност за по-добра и ефективна коор-
динация и регулация на поведението на членовете на общността 
по отношение на нейните желаеми цели. Формализираните норми, 
за които става въпрос тук, намират израз както в моралната сфера, 
така и в правната, стоят на границата на тяхното взаимодействие 
и обмен. Докато етическите кодекси притежават привиден правен 
нюанс, поради строгата формализация, то правните декларации и 
харти по-скоро представят юридификация на първично морално 
съдържание. Това не е нещо странно за разбиране, доколкото осно-
вите на правото изхождат от морала, а самото то се е еманципира-
ло постепенно от общата сфера на моралността. В своето развитие 
правото е добило една по-строга и изчистена форма на излагане и 
разписване на нормите. Мнението, че това трябва да бъде ключова-
та разлика с морала, обаче е несъстоятелно. В сферата на морала в 
различни периоди се наблюдава ефектът на “силна кодификация” 
(Фуко), която обаче не се превръща в правна форма. Множенето на 
етически кодекси днес показва не само че формализираната струк-
тура на изложението не е приоритет само на правото, но че и мора-
лът може да се ползва от подобна систематизация и рационализа-
ция на своето съдържание. Основен акцент обаче е това, че прав-
ните норми са санкционирани от държавата с помощта на нейния 
принудителен апарат и структури, докато моралните норми, макар 
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и с различни форми на санкциониране (обществено мнение, остра-
кизъм и т.н.), не са обвързани с някаква държавноадминистративна 
или правна институция. 

Така, в общото подразделяне, имаме два основни типа норма-
тивни практики. От една страна, практиките, свързани с неформал-
ните норми, при които макар да се постига определен нормативен 
ред, все пак остават възможности за оспорване на тяхната валид-
ност и промени ad hoc. Тук също присъства степен на дължимост, 
която обаче може да варира в широки граници. От друга страна, 
застават практиките, основани на формалните норми. Реализира се 
един по-строг нормативен ред. Нормите са изложени експлицитно 
и не подлежат на ситуационни промени, те винаги са подплатени от 
силата на авторитет, който застава зад тях. Реферирането към тези 
норми създава ясна структура, рамка за управление на дадена ситу-
ация22. По-голямата яснота и експлицитност на формалните норми 
ще послужат по-нататък в нашия анализ за очертаването на основ-
ните моменти, свързани с идентичността в съвременния европей-
ски контекст. 

Остава сега да се посочи общият характер на нормативните 
практики според основните елементи, които бяха изведени дотук. 
Един щрих към тази картина на нормативността се добавя с търсе-
нето на мястото и значението на нормативните практики в полето 
на “техниките, които човешките същества използват, за да разбе-
рат себе си”23. Фуко дефинира четири основни типа “технологии на 
Аза“:

• технологии на производството: позволяващи да се произвеж-
дат, трансформират, манипулират вещите;

• технологии на знаковите системи: позволяващи използването 
на знаци, смисли, символи, означения;

22 MacCormick, N. Op. cit., pp. 312–313. Маккормък обяснява това разгра-Маккормък обяснява това разгра-
ничение върху основата на феномена на “редене на опашка”, като показва как 
организирането може да се извършва чрез формални норми и чрез неформал-
ни, договаряне и конвенция. 

23 Foucault, M. Technologies of the Self. – In: Technologies of the Self. A Semi-– In: Technologies of the Self. A Semi-In: Technologies of the Self. A Semi-
nar with Michel Foucault (ed. Martin, Gutman, Hutton), University of Massachu-
setts Press, 1988, p. 18. 
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• технологии на властта: определящи поведението на индиви-
дите и подчиняващи ги на определени цели или господство, обек-
тивация на субекта. 

• технологии на Аза: позволяващи на индивидите да изпълняват 
чрез свои средства или чрез чужда помощ определен тип действия 
върху собствените си тела, мисли, поведение и начин на съществу-
ване, както и да се променят така, че да достигнат определено край-
но състояние (щастие, мъдрост, т.н.)24. 

Макар че тези четири типа технологии, както отбелязва Фуко, 
най-често действат съвместно и е трудно функциите им да бъдат раз-
делени, все пак можем да потърсим мястото на формалния морален 
ред, определен преди това, тъкмо във втория вид – технологиите 
на властта. Кодексите, както и другите експлицитно формулирани 
морални норми (например изложенията на мисията), действат с цел 
регулирането и канализирането на поведението на индивида към 
определени цели на групата. Както беше казано, това не са целите и 
средствата на държавата и нейните властови институции и механи-
зми за контрол (например изследваните от Фуко – затвор, лудница, 
т.н.), но са цели и средства на една общност, израз на общата воля 
на нейните членове. Въпреки че липсва йерархизирането, характер-
но за държавната структура, тук властовият център (променлив и 
множествен, между отделните членове, дори и само организиращ) в 
групата насочва или поддържа нормативния ред в моралната общ-
ност на индивидите. Субектът се обективизира като подвластен на 
спазването на общите цели и норми на общността, но при това ди-
алектично – той самият е приел и създал тези норми като член на 
тази група, т.е. едновременно с това косвено действа върху самия 
себе си. Затова и действието на моралната нормативност се проя-
вява и в елементи, специфични за “технологиите на Аза”. По пътя 
на интернализирането на моралните норми индивидът променя 
своите мисли и поведение, макар и под по-общите цели на групата 
(които опосредствано са и негови цели като член на групата). Не е 
изключено дори като “страничен ефект” това да доведе до постига-
нето на някакво лично състояние на “щастие” или “съвършенство”, 

24 Пак там. 
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като следствие от евентуалното цялостно благосъстояние на общ-
ността. Тук са възможни многобройни преплитания и корелации 
между различни форми на въздействие върху индивида. Потвърж-
дава се комплексната структура на действие на посочените “техно-
логии“. Формално изразената морална нормативност (експлицитно 
изложените и кодифицирани морални норми) се явява ключов фак-
тор за разбирането на регулацията на индивидуалното поведение, 
което не е институционално фиксирано. 

нормативни рамки на идентичността

Но какъв всъщност е типът на въздействие на определената до-
тук нормативност и в какво собствено се изразява нейното влияние 
върху конструирането на идентичността? Според Кристин Корс-
гард в своите постъпки и поведение субектът извършва поредица 
от действия и избори, приемайки при това различни идентичности, 
свързани със своите конкретни социални роли. Тези идентичности 
Корсгард определя с термина “практическа идентичност”: “схваща-
нията за практическа идентичност включват такива неща като роли 
и връзки, гражданство, принадлежност към етнически и религи-
озни групи, каузи, призвание, професия и служба”25. Всеки инди-
вид е мрежа от рефериращи една към друга и взаимнопреплетени 
идентичности, които се проявяват в различните жизнени ситуа-
ции. Тези практически идентичности съдържат и определен набор 
от правила, които са свързани с тяхното реализиране, определящи 
какво трябва или не трябва да се върши. В един креативен подход 
към поведението си субектът съчетава, композира изисквания-
та на партикуларните и ситуационните идентификации. Посред-
ством индивидуалния избор и решение едно или друго изискване 
на даден тип идентичност се осъществява в поведението, което се 
превръща в комбинация от преференциални идентификации. При-
емането на една практическа идентичност е “до голяма степен кон-

25 Korsgaard, Op. cit., p. 20. 



196

тингентно”26. Тук няма необходимост, напротив, една такава иден-
тичност може да бъде придобита и без експлицитното и изрично 
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 стра-
на, се подчертава контигентният, случаен характер на придобиване 
на практическата идентичност, а, от друга страна, при вече утвър-
дената и приета идентификация се акцентира върху индивидуал-
ната активност, чрез която единствено стават възможни реалното 
прилагане и следване на принципите, произтичащи от съответната 
идентичност. При цялото това многообразие от възможни иденти-
фикации все пак субектът действа, постъпва като едно цяло. Може 
да се проследи един континуитет в цялостното му поведение. В по-
редицата от индивидуалните волеви актове, от избори и решения 
в съзнателния живот на индивида може да се открие една по-мал-
ка или по-голяма последователност и цялостност на поведението, 
която позволява да се говори за определен индивидуален харак-
тер. Тук изниква въпросът, как става възможно това единство на 
характера, изразено в поведението, при актуалната наличност на 
разнообразните варианти за идентификация? Казано иначе, как ин-
дивидът като морален субект съчетава в единство множествените 
практически идентичности и свързаните с тях предписания, как те 
биват обединени. Според Корсгард тук на преден план се появяват 
рационалните принципи на практическия разум, те са “принци-
пи, посредством които ние конституираме себе си като обединени 
дейци... това обяснява тяхната нормативност. Принципите на прак-
тическия разум ни обвързват, защото, действайки, ние трябва да 
се конституираме като обединени дейци”27. Именно като разумни 
същества ние успяваме да овладеем отделните практически иден-
тичности и да ги накараме да действат заедно, да застанат като едно 
цяло така, че да бъде възможно действието, постъпката. Моралните 
практически рационални принципи и правила, които ръководят 
индивидуалните постъпки, са нормативни, т.е. задават нормата на 

26 Пак там, с. 23. 
27 Пак там, с. 25. 
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дадено действие, тъкмо защото чрез тях се осъществява обединя-
ването на личностната идентичност на действащия като морален 
актьор. Моралната нормативност, която регулира индивидуалното 
поведение, всъщност спомага за “сглобяването” на идентичността, 
чрез действието на моралните принципи. Моралният принцип, из-
бран да бъде следван (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 идентификация. Независимо обаче дали 
става въпрос за множествени практически идентичности, или пък 
за някакъв друг модел на определяне на идентичността, ролята на 
нормативността не губи своето значение. Нормите насочват, регу-
лират индивидуалното поведение и по този начин, в действието, 
конституират личността, концентрирайки идентичността. 

Възможността на една европейската идентичност

След установяването и извеждането дотук на основните модели 
на въздействие на нормативността върху поведението и конституи-
рането на идентичността най-общо, сега вече можем да проследим 
по-конкретно нейното влияние при конструирането на европейска-
та идентичност, чрез спецификата на общите европейски ценности 
и норми. 

Търсенето на спецификите на националната и европейската 
идентичност в съвременна Европа необходимо преминава през 
питането за ролята при тяхното отношение на една политическа 
структура – Европейския съюз. Разширяването му в последното де-
сетилетие дава възможност да се набележат всички онези процеси, 
водещи към конструирането на единната европейска идентичност 
от перспективата на отношението £ към националната. При това 
днешните европейци стават свидетели на реализирането на този 
мащабен проект в неговото ставане. Със своите отделни структури 
(парламент, комисия, т.н.) Европейският съюз се стреми да навлезе 
все повече в делничния живот на обикновените граждани, но и съ-
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щевременно да проникне в “класическите зони на контрол на наци-
оналната държава (икономика, отбрана, външна политика, право-
съдие)”28. Утвърждаването на Европейския съюз като демократич-
но политическо обединение се свързва с три ключови момента:

• новите членове на обединението трябва да се стремят към на-
лагането на човешки морален минимум, свързан с уважението към 
човешките права и стремежа към мир и сигурност;

• такова обединение трябва да стабилизира едно добре подреде-
но общество: то се регулира от публичното разбиране за публичен 
интерес, цели качество на живота за всички членове;

• обединението трябва да направи Европа сигурна за плура-
листичната демокрация, в смисъла на сливане на демократичните 
нации29. 

За основа на обединението особено важно е тъкмо приемането 
на този “морален минимум”, обвързващ отделните членове. Внима-
нието тук се центрира около идеята за обща морална основа, присъ-
ща на всички, сключили съюза. 

При това Европейският съюз не трябва да се мисли като някаква 
“свръхдържава, а по-скоро като “свободно обединение”, резултат от 
компромиса, разбиран като “благонадеждна цел, дори като добро-
детел”30. Чрез компромиса се търси постигането на баланс между 
целите и стремежите на отделните членове на съюза, за постигането 
на обща позиция, визия и единодействие (това особено явно беше 
демонстрирано при ратифицирането на Лисабонския договор в 
края на 2009 г.). Накратко, Европейският съюз е структуриран като 
демократична общност от свободно членуващи държави, обедине-
ни около общи ценности и цели, извеждани по пътя на компроми-
са. Несъмнено, въпреки балансираното поставяне на претенцията 
за “свръхдържавност” на новото структурно обединение на евро-
пейските държави, в разширяването на полето на въздействие и 

28 De Beus, J. Quasi-national European Identity and European Democracy. – 
In: Law and Philosophy, 20, Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 290. 

29 Пак там, 290–91. 
30 Ферхойген, Г. Европа в криза. За преосмисляне на европейската идея. 

Български бестселър – НМБКП, С., 2006, с. 43. 
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контрол, принадлежащо преди на националните държави, може да 
се открие тъкмо процесът или тенденцията на формиране на нова 
“свръх-държава”. 

Същественото, върху което се акцентира тук, е тъкмо онзи “мо-
рален минимум”, стоящ в основата. Ще потърсим характера на това 
морално ядро и неговото въздействие върху индивида при форми-
рането на идентичността. Въпросът за идентичността се поставя и 
във връзката “националноевропейско”, като моралната сърцевина 
на отношението се разбира като общото поле на взаимодействие 
между тях. 

В анализа на проблема за конструирането на европейската 
идентичност трябва да се отчита и факторът, че тя е все още един 
проект в реализация и поради това не може да се разглежда и тълку-
ва еднозначно. Още повече при наличното многообразие в Европа 
и фактът, че “настоящите европейски нации и бъдещата европейска 
свръхнация са два модерни и масивни колектива от непознати, има 
евристичен смисъл да се изпробва възможността за квазинационал-
на европейска идентичност”31. Не може да се говори за формиране-
то на една идентичност от класически тип, напротив, ситуацията 
и структурата на Европейския съюз по-скоро препращат към на-
подобяването на класически тип. Появява се възможността за реа-
лизирането на принципно нов конструкт, който, макар да включва 
класически елементи, има съвсем различно конституиране. В свое-
то изследване върху европейската идентичност Де Бюс формулира 
няколко принципни елемента, очертаващи рамките на новата ква-
зинационална идентичност. Първо, тук се включват, от една стра-
на, основните символи на Европейския съюз, които са и средства за 
идентификация – знаме, химн, валута и т.н., а, от друга, общи зада-
чи, обсъждания и действия за намесата на Европа в различни меж-
дународни активности. Но най-определящото при това е, че “евро-
пейската идентичност в тесен смисъл се отнася към чувството за 
отличителна и автентична общност, основана на равното достойн-
ство и солидарността”32. Символите на съюза, както и споделените 
отговорности и решения сочат за наличието на една нова общност 

31 De Beus, J. Op. cit., p. 292. 
32 Пак там, с. 293. 
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на взаимността, която се корени в общите морални ценности. Вто-
ро, споделените ценности се съчетават с европейската гражданска 
традиция, при това националното не е опозиция на европейското, а 
е свързано с него и го подхранва в развитието му. Трето, за Де Бюс 
европейската идентичност е духовно благо, което се разпръсква от 
елитите към масите. Предполага се, че една нова класа от хора, рабо-
тещи пряко по общите въпроси на съюза (комисари, депутати, адво-
кати, журналисти), е носител на тази идентичност и би могло да се 
търси и желае нейното разширяване. Но според нас, макар това и да 
е било валидно за първите етапи на консолидиране на Европа, днес 
може да се наблюдава едно по-широко разпространение на идеята, 
дори сред средната класа европейски граждани. Чрез средствата на 
рекламата, пропагандата и икономиката (пазара) възможността за 
идентификация с европейската съобщност от народи става далеч 
по-реална. Четвърто, може да се наблюдава баланс между европей-
ската, националната и локалната идентичност. Обменът на идеи, 
ценности между тях трябва да доведе до конструирането на общата 
единна европейска идентичност: “тя няма да замени националната 
идентичност или други форми на колективна идентичност, такива 
като класата”33. Пето, произтичащо от последното, това взаимоот-
ношение между европейско и национално може да действа акти-
визиращо и на двете. От една страна, европейската идентичност да 
бъде хармонизирана, да не се опитва да превзема територията на 
националната, а балансирано да я допълва. От друга страна, нацио-
налната идентичност ще получи възможност за обновление от вза-
имния обмен. Шесто, което препраща към същинското значение на 
моралността за идентификацията – европейската идентичност не 
може да бъде нито максималистки, нито минималистично морали-
зирана. С оглед на моралните цели, норми и добродетели тя трябва 
да се стреми към средата по отношение на “абстрактност, универ-
салност, институционално включване, социални връзки, комплекс-
ност, компетентност, ограничаване на егоизма и съгласие относно 
правилното и доброто.”34 Моралното ядро на идентичността съот-

33 Пак там, с. 294. 
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ветно се основава върху баланса и умереността, с насоченост към 
кооперацията и съгласието, запазвайки една степен на морален ин-
дивидуализъм. Избягват се абсолютистките и релативистките фор-
мулировки на въпросите за универсалността, доброто и правилно-
то. Седмо, европейската идентичност ще бъде изложена на кризи, 
свързани с избора на нагласи, неотделими от мисълта, паметта, са-
мосъзнанието. Най-общо разделното историческо минало би пре-
дизвикало моментни кризи на идентификацията. От този анализ на 
съображенията за формирането на европейската идентичност като 
“квазинационална” две от тях препращат към центъра на нашето из-
следване. Това са посочените от Де Бюс базови ценности, върху кои-
то се основава автентичната общност (достойнство и солидарност), 
и акцентът върху търсенето на средата/умереността в моралността, 
която трябва да организира съвместното битие на гражданите. 

Морални измерения на европейската идентичност

Когато обърнем поглед към нормативните текстове, които мо-
гат да послужат за извличане, извеждане на фундаменталните цен-
ности, около които се обединяват народите в Европейския съюз, 
несъмнено централно място заема Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Първоначално замислена като част от бъдещата 
европейска “конституция”, с приемането на Лисабонския договор 
Хартата е отделена като самостоятелен нормативен документ, 
притежаващ собствена правна сила. Тя е композирана от преамбюл 
и седем дяла, като от етически интерес за нас са първите четири. 
В преамбюла се изразява, декларира решимостта на европейските 
народи за създаването на общност на мира, “основана на общи цен-
ности”, като се постулира единството на народите в тяхното “духов-
но и морално наследство”35. Още в началото се потвърждава, че тези 
общи ценности и морално наследство се споделят от всички члено-

34 Пак там, с. 295. 
35 Вж. Харта на основните права на Европейския съюз. – В: Официален 

вестник на ЕС, 14. 12. 2007, с. 2. 
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ве на съюза, а оттук, че изложените в Хартата положения са исто-
рическа и традиционна характеристика на европейските общества. 
Хартата се полага като базов източник относно36 ценностната ха-
рактеристика на Европа, или по-конкретно на основния профил на 
общите европейски ценности (прокламирани за универсални). 

Ценностите са посочени още в преамбюла: “съюзът се основава 
на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, 
свобода, равенство и солидарност”. Всяка от изброените ценности 
оформя по една обособена част от Хартата. До известна степен 
тези основоположения наподобяват и повтарят части от Всеобщата 
декларация за правата на човека, тъкмо поради това те носят същия 
двойствен характер, както човешките права: “Човешките права при-
тежават, подобно на Янус, две лица, които едновременно са обърна-
ти към морала и към правото. Без оглед на своето морално съдър-
жание те имат формите на юридически права.”37 Основните цен-
ности на Хартата отново са на границата между морала и правото. 
Въпреки тяхното морално съдържание те са обвързани с правните 
институции и форми на контрол, с определени правни процедури 
и санкции, с държавно-правната институционална, принуждаваща 
власт. Както човешките права “предлагат единствената и призната 
от всички основа за легитимация за политиката на международната 
общност”38, така и Хартата от своя страна може да служи за легити-
мация на политиката на Европейския съюз. Получава се обвързване 
на политическото и правното, където правото бива инструментали-
зирано от политиката средство за легитимация, което не губи в това 
своята автентичност. Това е и още една от основните разлики между 
правната и моралната сфера, не толкова различието между универ-
сално и локално приложение. Хабермас дава определение на права-
та, които също както моралните норми според него “се отнасят към 
всичко, което има “човешки облик”, обаче като юридически норми 
защитават отделните субекти само доколкото те принадлежат на 

36 Пак там. 
37 Хабермас, Ю. Към легитимация посредством човешките права. – В: 

Постнационалната констелация, С., ИК “Критика и хуманизъм”, 2004, с. 174. 
38 Пак там, с. 175. 
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една определена правна общност”39. Не толкова обаче тази универ-
сална локалност определя спецификата на правата според нас. При 
етическите кодекси по същия начин имаме изцяло морално ядро и 
съдържание, въведено в една по-изчистена формално рамка, коя-
то създава усещането за квазиюридическо състояние на морала. В 
кодексите също се формулират морални норми, които важат локал-
но, за членовете на моралната общност, приела кодекса. Основното 
обаче остава – че при етическите кодексите изцяло моралният им 
характер се запазва, тъй като те не се обвързват с държавно-прав-
ните институции за контрол и санкциониране. Разбира се, тук биха 
могли да бъдат приведени още различия между етическите кодекси 
и правата по линия на тяхното съдържание (например по отноше-
ние на избора, интернализацията, субекта и обекта на нормите), но 
това излиза извън задачите на настоящия анализ. Значение тук има 
установеното морално съдържание на нормите в Хартата, поне що 
се отнася до базовите ценности. 

Сега можем да продължим конкретно към анализа на изведе-
ните ценности, имащи важно значение и за конструирането на ев-
ропейската идентичност. Като основна ценност в Хартата най-на-
пред се посочва “човешкото достойнство”, без някаква ясна фор-
мулировка, която да е дадена там, то е прието “по подразбиране”40. 

Свързани с него са правото на живот и неприкосновеност на ли-
чността, забраните за мъчения и робство. Особено силно е поставен 
акцентът върху биологичните и медицинските изследвания върху 
хора (информирано съгласие, генно инженерство, клониране), ко-
ето преповтаря вече съществуващите нормативни документи (на-
пример Декларацията от Хелзинки) на определени професионал-
ни общности. В този първи дял нормативното съдържание е кон-
центрирано върху формулировки на забрани и права, свързани с 

39 Пак там, с. 174. 
40 Акцентът върху достойнството като основна морална ценност се сре-

ща още при Кант, който свързва неговата стойност с това, че субектът сам за-
дава принципа на своето поведение, т.е. обвързана е с автономията (вж. Кри-
тиката на понятието у Шопенхауер – Schopenhauer, A. Ueber das Fundament 
der Moral, § 8). 
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индивида взет сам по себе си. Основната част от тях е изложена в 
проскриптивна форма, относно манипулацията с човешката при-
рода и експлоатирането на хора. Въпросът за достойнството пре-
минава през проблема за въздействието върху “тялото”. Освен об-
вързването на достойнство с духовната стойност на човека тук се 
прибавя и нов фактор, отнесен към човека като телесно същество, 
към достойнството на духа се прибавя и достойнството на тялото. 

На второ място в Хартата е поставена свободата. Разбиране-
то за нея обаче не е дефинирано в морално-философските £ кон-
тури (Шопенхауер я определя като стълб на цялата етика, наред с 
отговорността), а тя е сведена до нивото на социалнополитическите 
отношения. Нейното тълкуване преминава през полето на социал-
ната свобода, включваща: свобода на словото, на сдружаването, на 
образованието, на труд, правото на собственост и убежище, непри-
косновеност на личния живот и др. Това най-общо включва всички 
конституционни права и свободи на гражданите. Хартата само 
допълва вече съществуващите национални правни регламентации 
в тази част. По същия начин е изведена и третата базова ценност 
– равенството. То е обвързано с недискриминацията, равенството 
пред закона, между половете, правата на детето, инвалидите, въз-
растните хора. 

В най-общо приближение достойнството, свободата и равен-
ството съдържат реализацията на едни просвещенски идеали (сво-
бода, равенство, братство), от края на осемнадесетото столетие, и 
биха могли да се мислят като някаква конкретизация на “проекта на 
Просвещението” (неслучайно и самият Европейски съюз е сравня-
ван от някои изследователи с Кантовия проект за вечен мир между 
народите). Въпреки приемствеността, както видяхме, има и редица 
нюанси в определянето на или по-точно в разбирането на основни-
те ценности. 

При все това би могло да възникне едно възражение, че дос-
тойнството, равенството и свободата се предлагат като европейски 
ценности и се свързват с общоевропейското духовно наследство, 
макар че се смятат за “универсални” и са международно признати 
в редица правни и етически документи. Тук обаче, изглежда, има 
една двойна предпоставка в основата на това “присвояване” на цен-
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ностите. От една страна, европейската общност на народите се по-
казва съпричастна с общочовешките ценности, но от друга страна, 
се предпоставя, че те са по същество вече традиционно “европей-
ски”, т.е. това става условие за манифестирането на един полускрит 
“европоцентризъм”. Не става въпрос за взимане на страна по един 
вероятен спор, а по-скоро за разбирането на тези скрити предпос-
тавки. 

Четвъртата базова ценност, представена в Хартата, е солидар-
ността. Тя е сведена до трудовите права (за преговори, достъп до 
службите по заетостта, защита при уволнение, детския труд), соци-
алното осигуряване и здравеопазването, околната среда и защитата 
на потребителите. Тези области са приоритетни по отношение на 
необходимостта от солидарни действия на гражданите на европей-
ската общност, за преодоляване на конкретните социални проблеми 
на съвместното битие. Разрешаването им се търси по пътя на вза-
имопомощта и сътрудничеството, обединени в солидарността. Ут-
върждаването на фундаменталната ценност на солидарността има 
централно значение за формирането на единно европейско обще-
ство, доколкото тя се мисли “като способност все повече традици-
онни различия (племенни, религиозни, расови, свързани с обичаите 
и пр.) да се смятат за несъществени... като способността да мислим 
за хора, които са много различни от нас като част от кръга “ние”41. 
Предвид отбелязания вече характер на Европа като голям “колек-
тив от непознати”, солидарността може да има позитивна и инте-
грираща функция както на социално, така и на индивидуално ниво. 
Формирането на кръга “ние”, създаването на заедност в Европа ще 
бъде съпроводено паралелно и с нарастващата идентификация с 
това “ние“. Солидарността става фактор, влияещ върху конструира-
нето на единната европейска идентичност, отначало като обща су-
пра-национална идентичност. Трябва да се отбележи, че в по-общ 
план “формирането на ценностите на солидарността” има значимо 
място при етическото въздействие върху глобалните социални (ло-
кални, национални) проблеми42. Развитието на “етиката на соли-

41 Рорти, Р. Случайност, ирония и солидарност. С., ИК “Критика и хума-
низъм”, 1998, с. 230. 
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дарността”, поставяща дискусията по актуалните проблеми върху 
“принципа на взаимното уважение и равните права на участници-
те”43, може да предложи търсените отговори и решения. Набелязва 
се един възможен модел за преговаряне по реалните социални въ-
проси на Европа, върху основата на равнопоставеността и взаимо-
уважението в солидарността. Централното място, което се отделя 
на солидарността за организирането на съвременното европейско 
общество, нейната стойност не бива да се приема като абсолютна и 
безвъпросна. Сега се набелязват известни тенденции, сочещи за ня-
какво размиване на нейните граници на валидност. Петер Слотер-
дайк посочи възможността за появата на “десолидаризация от ви-
сок стил” днес, при която системата на солидарността, обхващаща 
социалното осигуряване, здравеопазването и т.н., е заплашена от 
разпад44. Най-малкото чисто количествено броят на данъкоплатци-
те в съвременната “данъчна държава” намалява в сравнение с броя 
на тези, които получават различни видове помощ от държавата (в 
следствие от застаряване, безработица, икономическа криза и т.н.). 
Според Слотердайк в едно обозримо бъдеще това може да доведе до 
“революция на даващата ръка”. Възможността от реализирането на 
такава тенденция би трябвало да постави въпроса за солидарността 
като проблем за преоценката на една ценност. А оттук и преосмис-
ляне на идеята за фундамента на общността. 

Оттук могат да се набележат и същностната роля и въздействие 
на нормативността (вкл. принципите и правилата) върху национал-
ната и супра-националната идентичност, които са само един кон-
кретен тип практическа идентичност. Като такъв определен тип те 
също са контингентни. Свързаните с тях принципи могат да бъдат 
избрани за ръководни и ориентиращи от субекта, например кога-

42 Маринова, Е. Етиката на солидарността, или отвъд страховата мани-
пулация. – В: Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С., ЛИК, 
2000, с. 72. 

43 Пак там, с. 75. 
44 Sloterdijk, P. Die Revolution der gebenden Hand. – In: Die Zukunft des 

Kapitalismus (8), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Debatten, 13. 06. 2009, www. 
faz. net. 

Иван Миков
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то той спазва и следва своите граждански задължения. Индивидът 
приема националната идентичност и следва принципите, които са 
свързани с нея като ги координира с по-общите морални принци-
пи. Рационалните морални принципи “снемат” по своеобразен на-
чин онези, които са свързани само с конкретните измерения на една 
национална идентификация, в стремежа към някаква ограничена 
степен на универсализация. В този смисъл едни тесни националис-
тически принципи (поставящи например своята нация над всяка 
друга) могат да бъдат “снети” в по-общите морални принципи, на-
сочени към ценността на човечеството като цяло и към индивида 
като част от него, притежаващ собствено достойнство (например в 
едно кантианско положение – “човекът като цел, не като средство”). 
Принципите на една национална (или супра-национална) иденти-
фикация могат да станат за субекта морално нормативни, докол-
кото не отхвърлят признаването на достойнството на другия и са 
под обхвата на един по-общ морален принцип. Нормативността и 
ценностната регулация могат ефективно да спомогнат задефинира-
нето и формулирането на единната европейска идентичност върху 
основата на морала. Под общите морални принципи и ценности ев-
ропейската идентичност би могла да се изведе непротиворечиво, в 
съгласие с основните структури на националната (и суб-национал-
ната, локалната) идентичност. На нивото на морала се дава възмож-
ност за безконфликтно конструиране на европейската идентичност. 
Тук се вижда и задачата за консолидирано етическо въздействие за 
подпомагането на този процес. При взаимодействието между наци-
онална и европейска идентичност, както видяхме по-напред, може 
да има ползотворно обогатяване, без те да влизат в конфликт. Дори 
напротив, техните принципи могат успешно да съсъществуват и да 
се допълват. 

Сега можем да направим едно обобщение на резултатите от из-
вършения дотук анализ. При първоначалния анализ на сферата на 
влияние на нормативността (вкл. ценностите), се разкри нейният 
базисен характер по отношение ръководството на действията. Тя 
се показа като важно условие за регулация на индивидуалното и 
груповото поведение, координираща общите усилия. Нейното въз-
действие обаче надхвърля тази функция и достига до същностното 



208

за субекта единяване и конституиране на личностната идентичн-
ност. Това има преки следствия при разглеждането на въпроса за 
конструирането на европейската идентичност, доколкото една от 
предпоставките за нейното конституиране е изведена тъкмо върху 
основата на една “автентична общност” на ценностите. Анализът на 
експлицитно утвърдените общи европейски ценности (в Хартата 
на правата) показва конститутивната роля на солидарността, чо-
вешкото достойнство, свободата и равенството за създаването на 
една европейска общност и поддържането на нейния интегритет. 
Оттук се заключава, че постулирането на конкретни ценности и 
норми има не просто някакъв “показен”, “церемониален”, полити-
чески характер, но на едно дълбинно ниво то може да се приеме за 
основен двигател на процеса на конструиране на единна европей-
ска идентичност. Наред с отчитането на редица други фактори тук 
ние акцентираме върху значимостта на общия морал на общността 
(ценности и норми) за развитието на тази идентичност. Проявява 
се и задачата за етическото въздействие в този процес (включващо 
и ролята на ет£ка и неговата експертиза). В хода на изследването 
стигнахме до извода за възможността за консенсусното и безкон-
фликтно утвърждаване на европейската идентичност при връзката 
£ с националната, в едно реално взаимообогатяване. 

Иван Миков



209

Глава 5. 

национална идентиФиКациЯ  
и Морално ВЪЗПитание

самоидентификация, морал,  
национална идентичност

В книгата си “Индивидуализираното общество” З. Бауман об-
общава: “Вместо разговора за идентичностите, унаследени или при-
добити, по-уместен и съответстващ на реалностите на глобализи-
ращия се свят би изглеждало изследването на идентификацията, 
никога несвършваща, незавършена, открита в бъдещата дейност, в 
която ние всички или по необходимост, или съзнателно сме въвле-
чени.” Посочва се, че конфликтите, свързани с идентификацията, 
не противоречат и не спъват глобализационния процес, а напротив 
– те са нейни “естествени спътници, които не само не я затрудняват, 
но и смазват колелата £”1. 

Средищното място, което моралът заема в конструирането на 
националната идентичност, се определя преди всичко от същност-
та на самоидентификационните процеси, от които е пропита тя. 
Това са процеси, които не само участват на различни нива и етапи 
от формирането на личността и на общественото съзнание, но и са 
така фундаментални, че без тях въпросното формиране е немисли-
мо. Моралът е иманентна част от тяхното разгръщане, и нещо пове-
че, от тяхната мотивация. 

Като отчитаме многопластовостта на самоидентификационни-
те процеси, която предполага възможността за различен интерпре-
тативен срез в контекста на социален, социално-психичен, лично-
стен и пр. анализ, ще се спрем върху националната самоидентифи-
кация от гледна точка на цялостната личност като обект на изслед-

1 Бауман, З. Индивидуализированное общество. С., Логос, 2005, с. 192. 
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ването. Личността в своята цялостност и като елемент на по-голяма 
социална общност е субект на националната самоидентификация. 
А това вече предопределя тясната обвързаност на националната 
идентичност с моралното формиране на личността. 

Самоидентификацията при националната идентичност има 
комплексен характер – тя е израз на целостта, на интегративност-
та на личността. Моралът е спойката на тази интегративност, той е 
определящ за конструирането на личността като социална цялост-
ност, а появата на “първоначални етически инстанции” (А. Н. Леон-
тиев), “вътрешни морални инстанции” (С. Г. Якобсон)2 е критичната 
точка за личностното формиране. 

Националната идентификация съществува единствено чрез со-
циалните отношения. Беше показано, че идентичността “не се съ-
отнася със субстанционални качества, налични сами по себе си, а 
с такива свойства, които се проявяват само доколкото дадена група 
или личност се съотнася с и чрез тях функционира, като се самоп-
роизвежда в себе си и при “срещата” си с други идентичности” (Т. 
Неделчева)3. От своя страна социалните релации имат задължите-
лен морален компонент, както и моралното се разгръща в социал-
ните отношения, бидейки плът от тяхната плът. 

Идентичността като специфична самовъзпроизвеждаща се 
система е силно зависима както от самоотнасянето на индивидите 

2 Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., Политиздат, 
1977, с. 211; Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 
Наука, 1977; Зейгарник, Б. В. Основы патопсихологии. М., Изд. МГУ, 1973; 
Парыгин, Д. Б. Основы социально-психологической теории. М., 1971; Плато-
нов, К. К. Способности и характер. – В: Теоретические проблемы психологии 
личности. М., 1974; Рубинщайн, С. Л. Битие и съзнание. С., Наука и изкуство, 
1977; Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии. М., Педагогика, 1976; 
Шорохова, Е. В. Психологический аспект проблемы личности. – В: Теорети-
ческие проблемы психологии личности. М., 1976; Шорохова, Е. В. Тенденции 
исследования личности в советской психологии. – Психологический журнал, 
1980, кн. 1; Эльконин, Д. Б. Детская психология. М., 1960; Якобсон, С. Г. Пси-
хологические проблемы этического развития детей. М., Педагогика, 1984. 

3 Неделчева, Т. Идентичност и време. Акад. изд.”Проф. Марин Дринов”, 
С., 2004. 

Емилия Маринова
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и социалните групи, така и от интериоризацията, която отразява 
по-общо процесите, включвайки в себе си самоидентификацията 
не само откъм нейната обектност, но и от гледна точка на нейната 
относителна завършеност. 

Проследяването на онези аспекти на българската национална 
идентичност, които са продиктувани от необходимостта тя да бъде 
съхранявана и развивана, предполага не само анализ на процесите 
на развитие и формиране, които се разгръщат на личностно ниво, 
но и познаване на тенденциите, които характеризират динамиката 
на националната идентичност. 

От една страна, накърненото национално самочувствие на по-
вечето от днешните млади българи, масовите eмиграционни тен-
денции при тях и пр. подобни факти не само смущават, но и изис-
кват от възпитателя да заеме конструктивна позиция и да търси 
адекватни решения. От друга страна, тенденциите за евроинтегра-
ция се свързват с трансформацията на идентичностите (която пред-
полага отслабването на етноцентристките нагласи и засилване на 
евроцентристките), а също така и с трансформацията на самата на-
ционална идентичност (засилване на културалните компоненти за 
сметка на държавническите). И двата аспекта, на които подробно 
се спира Т. Неделчева, са свързани със засилване на културалното 
присъствие, а оттам и на етическото. Трансформацията на идентич-
ността от етническа в национална предполага оформянето на нов 
смислов център – културален, на мястото на организираните око-
ло общия произход смисли, характеризиращи етноцентризма. Така 
категорично нараства стойността на моралните ценности, българ-
щината, символните кодове и българските национални смисли, ут-
върждават се позициите на българската наука, разширява се хори-
зонтът пред литературата, изкуството и културата. Вторият аспект, 
свързан с перспективите за евроинтеграция, предполага развитие 
на собственото ядро на европейската идентичност чрез готовност-
та за сътрудничество, развитието на взаимопомощта, отвореността 
към другия, любовта, дружбата и др., които имат не само културал-
на форма, но и морална плът, с което отново на преден план се из-
веждат проблемите на моралното формиране. 
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необходимостта от единно културално 
пространство

Има очакване културата да се превърне във все по-значим фак-
тор за националната самоидентификация на нашия съвременник. 
В същото време културалното пространство, ако можем да го на-
зовем така условно, носи белезите на социалното пространство, 
деформирано морално от повишения социален риск. Особено бо-
лезнени за обществото са проявите на “раздробеност”, “накъсаност” 
на културалното, възпроизвеждащи на ново ниво парциалността и 
фрагментарността на социалния живот. Тази “раздробеност”, или 
“накъсаност”, ще бъде означена тук като отсъствие на такава обща 
културална рамка, която:

- да противодейства на навлизането на интимното простран-
ство в културното;

- да стопира връщането назад към етноцентризма и да блокира 
оживяването на етнокултурните стериотипи;

- да формира културната ни идентичност и по този начин да 
подготвя бъдещата трансформация на националната идентичност 
в културна (европейска). 

Общата културна рамка, или единната културална среда, не 
трябва да се разбира като посегателство върху многообразието на 
културните форми. Напротив, тя е индуцирана от нарастващото 
им разнообразие в резултат от развитието на социалните процеси 
и разгръщането на научно-технологичния напредък, предоставящ 
на културната среда нови посредници. При това новите културни 
форми контрастират на фона на улегналостта на традиционните, 
крият множество неочаквани обрати и предизвикателства не само 
от технологичен, но и от морален характер. Така например разви-
тието на новите информационни технологии открива нова култу-
рална ниша, която има категорично влияние върху моралното фор-
миране и националното самоопределение на подрастващите, които 
по-често търсят стандартите за самоидентификация в интернет-
пространството, отколкото в стягащите ги социални пространства 
на дома и училището, загубили в голяма степен очарованието на 
желаното добро. В същото време рисковете за моралното и нацио-

Емилия Маринова
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налното самосъзнание на подрастващите българи, които крият но-
вите информационни технологии, са сериозно предизвикателство 
за възпитателя. 

Общата културна рамка гарантира пълноценното функциони-
ране-заедно на разнообразните културални форми. Съфункциони-
рането, от своя страна, предполага елементи на допълнителност, 
което в използвания по-горе пример предполага, че обезсилването 
на едни институти на социализацията, компрометирани в очите 
на подрастващите поради комплекс от причини, се компенсира от 
действието на други, които имат по-силно присъствие в живота на 
младите. Във връзка с това обясним е стремежът на обществото да 
обогатява съществуващите културални форми и в същото време да 
инвестира в нови такива, с което да поддържа жива връзката с под-
растващото поколение. 

Съфункционирането означава координираност и единодейст-
вие на културалните форми. Нащърбената национална идентич-
ност в резултат от деформацията на публичното пространство под 
влияние на агресивното частно4 още повече засилва необходимост-
та от единодействие на всички фактори, които имат отношение към 
възпитанието на подрастващите поколения. Те, независимо дали 
това са отговорните за социализацията институции или персонали-
зираният в учителя, родителя и т.н. възпитател, имат необходимост 
от съдействие, единодействие и сътрудничество, върху основата на 
общи приоритети. 

Целостността на културалната среда се постига чрез възлови за 
моралното формиране и националната идентификация приорите-
ти, т.е. чрез установяването на ориентири, които рамкират морал-
ната среда и са свързани с формирането на националната обвър-
заност. Зачитането на тези ориентири в цялостното културално 
пространство гарантира единната културална среда, за която пле-
дираме. Такова зачитане предполага, че национално формулирани-

4 Вж: Петрова, Ел. Култура на интимността: Агресивното навлизане на 
личното в публичното пространство. В: Философия и евроинтеграция. Кул-
тура и духовност. С., 2009, с. 87–93; Хърцфелд, М. Културната интимност. Со-
циалната поетика в националната държава. С., Просвета, 2007. 
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те приоритети реално функционират във всяка културална форма, 
независимо дали тя има централно значение или е в периферията на 
социализационните процеси. 

Каква е природата на ориентирите, които са определящи за 
формирането на национална принадлежност у подрастващите? 
Дали те трябва да бъдат дефинирани като когнитивни констру-
кти, като познание за, мислене за, информираност за национално-
то. Или те са афективен конструкт – отношение към, признаване 
на националното? А може би са поведенска реалност, дефинирана 
чрез вградеността на субекта в специфично българските културни 
и социални практики? В педагогическия процес разковничето се 
търси и в трите насоки – когнитивност, афективност и поведение, 
с убедеността, че усвояването на подходящите националнозначими 
ориентири, формирането на емоционални нагласи към национал-
ното и приобщаването на подрастващите към националните тра-
диции, обичаи и празници пряко се отразяват върху формирането 
на националната идентичност на подрастващите. Оттук следват и 
дейностите, предвидени в педагогическите програми. От една стра-
на, се отделя специално внимание на усвояването на националните 
символи. От друга страна, предметното обучение (най вече по лите-
ратура, история и география) е подходяща основа за познаването на 
националното и за стимулирането на позитивни чувства към него. 
От трета страна съхраняването и развитието на националните тра-
диции, ритуали и практики е държавна политика. 

И действително, когнитивните, афективните и поведенските 
цели и средства действат “в екип”, като взаимно се допълват. Но 
това все още са цели и средства – инструмент, който гарантира цен-
ностното наследяване в културното пространство. 

Ако културата се разглежда като динамична система, то отно-
во нейната консервативна и изменчива страна имат своя ценностна 
основа (К. Байчинска). Българските психолози търсят ключа към 
националната идентичност в нейната психосоциална същност, като 
“подсфера на психосоциалната идентичност”. Подобно на остана-
лите форми на идентичност тя се характеризира с “две биполярни 
дименсии: наличие или липса на изследователска, когнитивно-
оценъчна активност по отношение на националното и степен на 
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обвързаност с “българското”, т.е. степен на национална самоопре-
деленост”5. Конструктивността на този подход е в очертаването на 
зона на конституираност и зона на динамичност в националното 
самоопределение на подрастващите, което дава възможност както 
да се дискутират тенденциите, които се очертават в националната 
самоидентификация при българските младежи, така и получените 
резултати да се съпоставят и коментират в кроскултурен план. Тук 
отново ценностите са сърцевина както на зоната на конституира-
ност, така и на зоната на динамичност на националното самоопре-
деление. 

Ако се върнем към въпроса за природата на ориентирите, които 
са определящи за формирането на националната самоидентифика-
ция на подрастващите, то отговорът трябва да бъде потърсен в цен-
ностното поле. Във възпитателния процес, пък и в теорията, остава 
недооценена моралната природа на националните ценностни прио-
ритети. Националните опори, в смисъла на тяхното функциониране 
и формиране, са в същото време морални. Нещо повече, те са преди 
всичко морални, а след това национално-стойностни. Без морални 
смисли патриотизмът се изражда в патриотарство, националната 
идея – в национализъм, любовта към отечеството – в шовинизъм, 
и т.н. В логиката на казаното национално-самоидентификацион-
ните процеси са част от моралното пространство, националните 
ценности конкретизират моралните, а за формиране на национална 
идентичност може да се говори, здраво стъпвайки върху основата 
на моралното формиране. 

единната културална среда – рестрикция  
или неизползвана възможност

Единните ориентири, тогава когато те функционират изключи-
телно като ограничителна рамка, с право могат да бъдат припозна-

5 Байчинска, К., М. Бакрачева, С. Савова. Статуси на психосоциална 
идентичност, ценности и психично благополучие в юношестката възраст. С., 
Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2009, 146–147. 
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ти като проява на засилен социален контрол на културната среда, а 
продуктите на културната дейност – като резултат на предварителна 
социална поръчка. Подобни явления са познати от социалистиче-
ския реализъм. Ограничителната рамка също така ясно е дефини-
рана чрез социалната детерминираност на поведението, пълноцен-
но функционираща и днес в американското общество под влияние 
на теорията на социалното обучение (социалния когнитивизъм), 
която, въпреки че е достатъчно отдалечена от своя идеологически 
предтеча – бихейвиоризма, носи неговите белези. 

На ограничителната позиция противостои друга, при която се 
търсят позитивни решения. Тя коментира неизползваните възмож-
ности както на традиционните институции на социализацията и на 
успешно функциониращите форми на културата, така и на онези 
нови културални форми, които се разгръщат днес под въздействие-
то на новите технологии. Такива са средствата за комуникация, ко-
ито имат огромен потенциал за създаването на атрактивни, но стой-
ностни в културно и познавателно отношение продукти, с потенци-
ал успешно да конкурират антикултурата и да пренасочват погледи-
те на подрастващите. Ако определени образци на поведение, които 
навлизат чрез антикултурата са привлекателни, ефективно може да 
се противодейства отново с образци – по-привлекателни, по-жела-
ни, по-влиятелни и в същото време стойностни. Националната, но и 
световната съвременна култура може да достигне и докосне сърце-
то. Веднага може да се опонира, че малките държави не могат да си 
позволят Холивуд. Но малките държави могат да улесняват достъпа 
до световните културни постижения. Държавата може да използва 
новите средства за комуникация, за да доближи стойностните кул-
турни образци до подрастващите, финансирайки “свободен достъп” 
до тях. Тя би могла да финансира издаването на стойностни книги 
от съвременната литература, използвайки например данъчните ме-
ханизми. Казано накратко, държавата би трябвало да прави вложе-
ния в новото поколение. 

При всяка една от социализиращите институции може да се го-
вори за моралния ефект на позитивното противодействие. В този 
ред на разсъждение може да се мисли върху алтернативите, които 
училището предоставя на ученика, за да привлече неговия интерес 
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и да ангажира интелектуалната и емоционалната му енергия; за со-
циалната ниша, която е породена от отсъствието на младежки и дет-
ски организации, на клубове по интереси, спорни клубове с широк 
достъп за деца и младежи, клубове за екстремни спортове за деца и 
юноши и др. Може да се дискутират позитивните нагласи на роди-
теля и неговият принос за формирането на устойчиви познавателни 
интереси и завладяващи (а защо не и екстремни) преживявания на 
своите деца. Позитивното противодействие е успешно социализира-
що средство с доказан морален ефект при деца и младежи с девиант-
но поведение, при подрастващи, подмамени от наркотиците, и т.н. 

Националната идентичност е сериозно предизвикателство за 
основните социализиращи институции и най-вече за онези, които 
създават духовни блага. Отново тук държавата може да допринесе 
много, създавайки необходимите стимули за нашите творци. Защо-
то не е възможно да се осмислят моралните ценности от архаични 
модели на поведение и неясни за съвременния читател текстове. 

новите културални форми и формирането  
на национално самосъзнание

Предполагаме, че адекватната на съвременната педагогическа 
ситуация социализационна политика изисква рестриктивното по-
ведение да се допълва от създаването на такива нови алтернативи 
за използване на новите технологии, които да бъдат полезни за под-
растващите и в същото време да са така привлекателни за тях, че 
да станат предмет на техния съзнателен, целенасочен и доброволен 
избор. Така например възможностите за създаването на оригинал-
ни, атрактивни и стойностни в информационно и културно отно-
шение информационни продукти са много и далеч не са проучени, 
а още по-малко внедрени в педагогическата практика. В същото 
време има единомислие сред изследователите, че подходящо орга-
низирани, компютърните игри и компютърните продукти могат да 
бъдат изключително ефективни при решаването на познавателни, 
професионални и етически задачи. Също така те могат да съдейст-
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ват съществено за формирането на националното самосъзнание и 
на ценностите на европейското съжителство. 

 Италианският проект с международно участие6, в който имаме 
удоволствието да сътрудничим благодарение на любезната покана 
на проф. В. Георгиев и Р. Прато, убедително демонстрира, че въз-
можностите на компютърните технологии далеч не се ограничават 
в рамките на електронното обучение, което е актуално за средно-
то образование у нас. Потенциалът на компютърните технологии 
е много по-широк и не се свежда единствено до преподаването на 
елементарно програмиране и запознаването с някои компютърни 
програми. Още повече, че у нас избираемият модул и абстрактният 
и недиалогичен учебник към него за 10 клас върху етиката на ин-
формационното общество най-често остават извън учебните про-
грами. Като цяло не се посяга към информационните технологии 
при преподаването на хуманитарните науки, не се дискутира с мла-
дежите за философските и етическите аспекти на виртуалното. 

Както най-често се случва, иновациите в образованието въз-
никват по идея на будни и нежалещи труда си педагози и в добре ор-
ганизирана педагогическа среда. Подобен е случаят с “Невъзпятият 
герой” – практика, която вече пета година не само не се изчерпва, но 
се разраства както съдържателно, така и териториално. Възникнала 
по идея на Розана Прато7, тя, благодарение на инициативността и 
неуморимостта на своя създател и на проф. В. Георгиев и Универ-
ситета в Пиза8, а по-късно и с подкрепата на други висши училища 
и институции в Пиза и в Италия, на Института по математика при 
БАН в София, секция “Етика”, ИФИ – БАН, София и др., прераства 
в мащабно мероприятие със свои правила, етапи, комисии, състе-
зания, концерти и т.н. и излиза извън границите на своята родина. 
Тази инициатива има състезателен характер и предвижда подготов-
ката на конкурентни кандидатури на реални личности от историята 
и съвременността, които, въпреки че не са популярни, са носители 
на високи социални, морални и професионални добродетели. Тези 

6 Вж: www. eroemaicantato. org
7 Proff:sa Rossana Prato – Liceo Scientifico “Dini” – Pisa 
8 University of Pisa, Department of Mathematics
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кандидатури се мотивират и защитават от отбори, състоящи се от 
ученици и студенти, като се използват съвременните възможности 
на информационните технологии и се разчита на ученическото и 
студентското самоуправление. Огромният отзвук на тази дейност в 
Италия налага съдържателното £ разширяване, като към основното 
състезание, което се провежда на две години, се подготвят състе-
зания в различни професионални области, като отново се разчита 
на Мрежата и на компютърните технологии. Особено успешни са 
състезанията по математика, информатика, музика, театър, фило-
софия, литература и др., които завършват с огромен форум, подкре-
пен от основни институции и обществени организации в Италия. 

По отношение на дискутираната тема проектът е една добра 
илюстрация за широките възможности, които информационните 
технологии и интернет могат да предоставят на подрастващите. Ця-
лата подготовка на състезанието в течение на годината се осъщест-
вява изцяло чрез Мрежата. В “Невъзпятият герой” се съдържа ши-
рока гама от опциите, с които интернет е привлекателен за децата и 
юношите – търсене и акумулиране на нови знания и информация, 
създаване на нови информационни продукти, усвояване на сложни 
информационни продукти и научни понятия, самореализация, об-
щуване, развитие на организационни умения и др. 

Предложенията, с които се представят отделните отбори, изис-
кват сериозна работа по събиране на информация и доказателства 
към нея, които се осъществяват чрез интернет и са подсилени от 
опциите за разширен и свободен достъп, предоставен от подкре-
пящите университети и от градската управа в Пиза, чрез която се 
ползват архивни документи. Чрез интернет участниците разширя-
ват своите знания и умения, за да могат да се представят успешно в 
състезанието. 

Цялостната подготовка, подборът на участниците в отборите и 
правилата за него са делегирани на младежите. Също така те участ-
ват в избора на предложения, в подбора на подходящи задачи (мате-
матически, литературни, информатични и др.), с които ще се пред-
ставят в общото състезание. Те са отговорни за WEB-базираното 
публикуване на материалите и предложенията. Сами организират 
своята подготовка, изцяло разчитайки на интернет. Това дава въз-
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можност да сътрудничат състезатели с различно образователно и 
познавателно ниво, които могат териториално да са дистанцирани 
един от друг. Педагозите имат възможност да се намесват дискрет-
но и равноправно в процеса, без да демонстрират своя авторитет. 
Всичко това рефлектира върху формирането на личностната авто-
номия и стимулира чувството за отговорност, желанието за сътруд-
ничество и взаимопомощ. 

Проектът показва, че сърфирането из интернет, свързано с поз-
навателни, комуникативни и други цели, общуването, самоизявата, 
подмяната на идентичността и други възможности, които интернет 
притежава и с които привлича младите, могат да бъдат мотивирани 
от значими цели, които да създадат траен познавателен и ценнос-
тен център в интересите на младата личност. Впоследствие такива 
колективни практики ще са полезни за вписването на индивида в 
обществото. Учениците се мотивират да търсят желано поле на бъ-
деща професионална изява. Те успяват да почувстват красотата на 
научноизследователската работа, което ги обогатява, без да ги за-
дължава в професионалния им избор. Неусетно, в хода на състеза-
нието се усвояват нови знания и умения, овладяват се сложни сред-
ства и научни понятия. Всичко това се случва между другото, в хода 
на общата еуфория и ентусиазъм. Докато те “сърфират” и “чатят”. 

Обогатяването на културалната среда с нови форми е един не-
използван източник за формирането на българската национална 
идентичност. Като се ръководи от тенденциите в преструктури-
рането на социализационното пространство и от възможностите, 
които новите социализационни ниши предоставят, възпитателят 
може да направи сериозен пробив в приобщаването на подраства-
щите към националната идея, приоритети, кауза, за формирането 
на чувство за национална общност. Също така чрез тях могат да се 
формират просоциалните нагласи, да се стимулира моралното ми-
слене, диалогичността, уменията за етична дискусия, за колабора-
ция и вземане на общи решения. Подходящо организирани, новите 
културални форми могат да съдействат за формирането на морални 
ценности, които са значими в контекста на евроинтеграционните 
процеси, за изграждането на ценностна съвместимост с различие-
то и с другостта. Те могат да изведат на преден план в ценностните 

Емилия Маринова



221Глава 5 • Национална идентификация и морално възпитание

приоритети уважението, съпричастието, състраданието, взаимопо-
мощта, приятелството, дружбата, любовта и т.н. Тези възможности 
се разгръщат на фона на значимите морални последствия, които 
новите форми имат върху поколението на младите поради богат-
ството на своя когнитивни, афективни и социални възможности. 
Нещо повече – те успешно съчетават в себе си целите и средствата 
на морално и национално възпитание. 

Параметри на единната културална среда

Насоките, в които трябва да се търси единство на културалната 
среда, са най-малкото три. Първата, за която вече стана дума, засяга 
единодействието на отговорните за моралното възпитание субекти. 
В резултат от такава координация действията на родителя, учите-
ля, възпитателя се синхронизират с формиращите въздействия на 
училището, с приоритетите в културата, изкуството и средствата за 
масова комуникация, с действията на администрацията, с полити-
ческите решения, с промените в законовата уредба и т.н. Втората 
насока засяга структурираността на културалната среда. Третата 
насока, в която функционира ценностната координация, е по посо-
ка на комплексността на целите и на средствата за морално и наци-
онално възпитание. 

Културалните форми като носители  
на национални смисли

Националната идентификация, както всяка една идентифика-
ция, разчита на външни опори, които са предмет както на уподобя-
ване и съотнасяне, така и на интериоризация. Ценностните опори, 
благодарение на които са възможни формирането и функционира-
нето на националното самосъзнание, са част от културалната среда. 
Те са сраснали с нея, с нейните форми, чрез които те пълноценно 
функционират. 

Тези форми са крайно разнообразни, те разчитат на неизчерпа-
емото “въображение” на културалността и следват нейната струк-



222

турираност. Като начало националните ценности са “насипани” в 
малки опаковки, каквито са стимулите, моделите и образците. Те 
от своя страна са опаковани в общи спомени, митове, исторически 
предания, разкази и пр., маркирани с национални знаци и рамки-
рани в общо географско, социално и историческо пространство и 
съдържащи се в по-големите обеми на литературните, историче-
ските и пр. форми, както и на формите, специфични за изкуството, 
науката, политиката и пр. 

Оттук нататък могат да се изследват специфичните социални 
посредници, изпълващи социалното национално пространство и 
очертаващи неговите трансформации. Тук отношение имат соци-
алните ангажименти на индивида, реализирани чрез социалните 
роли, социалните дейности и социалните отношения. Институци-
оналната структурираност на културната среда завършва пирами-
дата на културалните форми. 

Общата културална среда гарантира поместването на нацио-
налните опори в общо морално пространство. Опорите на нацио-
налната идентичност не просто са спрегнати с моралните ценнос-
ти – те са част от моралната среда. Тази закономерност най-ясно се 
вижда при социалните роли, моделите и образците. 

социални роли и национални ангажименти

Навлизането на индивида в социалното пространство се свърз-
ва с неговите реални социални ангажименти, с поемането на нови 
социални роли и с преструктуриране на тяхната йерархия. Соци-
алните роли, в които са опаковани модели на дължимото и които 
са заявка за ролево поведение, стимулират поведенски стереотипи, 
социални функции, норми и ценности”9. 

Социалната роля е свързана с придобиването на определен 
социален статут. Като изразява съгласие с определението на Т. 
Парсънс, че социалната роля е “структурно организираното, т.е. 
нормативно регулираното участие на лицето в конкретния про-

9 Кон, И. С. Социология личности. М., Политиздат, 1967, с. 22. 
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цес на социалното взаимодействие с определени конкретни ролеви 
партньори”, И. Кон допълва, че “всяка социална роля предполага 
определено социално положение, позиция, заемана от индивида в 
системата от обществените отношения”10. Съдържанието на соци-
алната роля е свързано с конкретния социокултурен контекст. Така 
например ролите, които се определят от принадлежността към оп-
ределена етническа група, пол и възраст, са зависими от социалните 
отношения в конкретното общество. 

За ролево поведение се говори тогава, когато личността поема 
онези функции и заема онази позиция в социалните отношения, 
които отговарят на статута на социалната роля. Не просто се подра-
жава на определен социален модел; придобива се социален статут; в 
поведението се реализират определени функции, норми и ценности. 
И. Кон говори за “интернализирана роля” (индивидът осъзнава сво-
ето социално положение и произтичащите от него задължения)11. 

Това, как ще бъде защитен статутът на дадената социална 
роля, се влияе от много фактори, вкл. от индивидуалните особено-
сти, личностните качества и жизнените приоритети. 

Като отглас от богатството на социалните отношения, в които 
се включва личността, в ролевото поведение се реализират не една, 
а много социални роли. При това те не са равнопоставени по отно-
шение на личностната си значимост. Едни са водещи, а други − съ-
пътстващи. Освен това в течение на живота едни или други роли 
придобиват доминиращо значение. Очевидно може да се говори за 
съподчиненост на ролите и за развитие на отношенията на съпод-
чинение. На това основание се предполага, че ролите са организи-
рани в система на йерархичен принцип. 

Системата на ролевото поведение претърпява развитие, ко-
ето протича в няколко основни насоки. Първо, вече беше посочно, 
че в йерархията на социалните роли настъпват изменения. Второ, 
осезателно е развитието на формата, в която се реализира ролевото 

10 Кон, И. С. Социология личности, с. 16; Parsons, T., R. F. Bales. Family, 
socialization and interaction process. Free Press, 1955, p. 38. 

11 Кон, И. С. Социология личности, с. 24. 



224

поведение. Първоначално социалните роли се реализират в игрова 
форма. Това е един съществен (като време и като значение) пери-
од в личностното развитие, в който се поставят основите на при-
общаването на индивида към социума. В резултат от изменението 
на мястото на детето в социалните отношения имитационната, или 
игрова реализация, се трансформира в реално ролево поведение. 
Индивидът е в състояние да изпълнява реални социални функции, 
в резултат на което имаме реално по своята форма ролево поведе-
ние. Трето, богатството на ролевата система е променлива величи-
на. Личностното развитие е съпроводено с нейното обогатяване, до-
като старостта или личностната деградация са свързани с отчужда-
ването от социални роли и от свързаните с тях социални функции. 

Реалната социална роля е свързана с изменението на позици-
ята на личността в социалните отношения. С придобиването на 
нов социален статут, с всяка нова социална роля се реализира нов 
поглед към моралните проблеми. Обогатява се социалният опит, а с 
това и ценностната система, мотивацията на поведението и лично-
стният характер. Развитието на йерархията на ролевото поведение 
предполага сблъсък на жизнените приоритети, а с това и конфликт 
на моралните ценности, и следователно развитие на мотивационна-
та йерархия. Палитрата от социални роли се разширява, настъпват 
изменения в структурата на ролевото поведение. Личността въз-
приема и осмисля света и себе си по нов начин, което допринася за 
нейното морално развитие. 

Съотнесено към конкретните изследвания на ценностните 
приоритети на българската младеж, отсъствието на изследовател-
ска, когнитивно-оценъчна активност по отношение на национал-
ното и на обвързаност с “българското” (национална самоопреде-
леност) в ранното юношество (за което говорят високите проценти 
на “мораториум” и “дифузия на идентичността”12 (К. Байчинска и 
др.) естествено кореспондират със сравнително тясното социално 
пространство на приятелството и междуличностните отношения, 
обитавано от тези младежи. Моралното поле на юношата на прага 
на зрелостта се разширява значително. Но все още имаме сравни-

12 Байчинска, К., М. Бакрачева, С. Савова. Цит съч., с. 259. 
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телно “стегнат” хоризонт на идеалите, тъй като националният идеал 
все още е представен от конкретни образци – вярно, подбрани не от 
кръга на близките и любимите възрастни, а от младежкото култур-
но пространство и от света на литературните видения и мечти. В съ-
щото време вече има усет за идеалното, има видимост за национал-
ната идея, но тя обикновено доминира в младежкото съзнание при 
социални и национални провокации. Когато юношите (вчерашни 
деца) отбраняват Родината в ситуация на застрашеност на нацио-
налния суверинитет, тяхното “внезапно порастване” по-специално 
означава рязко разширяване на хоризонта на идеалите, който об-
рамчва както обичайните образци, носители на националната идея, 
така и набъбналите национални идеали и идеи за национално дос-
тойнство, чест, неприкосновеност, суверинитет, дълг и пр., които, 
придвижвайки се нагоре в ценностната йерархия, се оказват цен-
ностен приоритет на личността. 

В зависимост от социалните роли, които поема, колкото по-дъл-
боко “потъва” в социалното, толкова по-стегната е ангажираността 
на личността с националната идея. В обичайния живот поемането 
на реални социални, политически, икономически и други обвърза-
ности с необходимост води до раздвижване на ценностните прио-
ритети, внася личностни смисли в един или друг сектор на нацио-
налната идея. При това всяко статукво е динамично и чувствително 
към импулсите, които идват от социалното пространство, в което 
личността обитава. Те провокират нови основания за национална 
самоидентификация и нови нейни прочити, които могат да бъдат 
както търсени и желани, така и негативни, което, разбира се, пред-
полага доминиране на морални смисли. 

Всъщност моралните смисли са присъщи на всяка ролева само-
идентификация още в зората на личностното развитие. Началната 
самоидентификация с близкия възрастен, със света на възрастните, 
а по-късно с образците и най-сетне с идеалите навлиза в живота на 
индивида с морална тяга и с морален мотив. Обектът на самоиденти-
фикацията в социалните роли се развива, обобщава, рационализи-
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ра, идеализира, а националната идея е сред идеите, финализиращи 
тази прогресия. Моралът е движещата сила, духът, мотивацията. 

опорите на националната идентичност – 
вграденост в моралното пространство

Въпреки че се използват като словосъчетания, “националните 
модели” и “националните образци”не отразяват адекватно приро-
дата на разглежданите феномени. Всъщност става дума за “морални 
модели” и “морални образци”, пречупени през призмата на нацио-
налните смисли. Това определя вградеността на националните мо-
дели и образци в моралните, от което следва, че закономерностите 
на развитие, формиране и функциониране на националните модели 
и образци следват тези на моралните. Така функционалността на 
националната идея се гарантира от жизнеността, атрактивността и 
мотивиращата сила на моралното. Ще илюстрираме казаното с мо-
ралните модели и моралните образци. 

 По определение моралните модели са послания, оценки, нор-
ми, принципи, критерии и пр., облечени в сюжет и разказани така, 
че да бъде изведена морална поука. При националните модели мо-
ралният разказ завършва с поука за героизма, силата на национал-
ната идея, ценността на националната памет и пр. Така моралното 
послание се трансформира в национално послание. 

Спецификата на функционирането на моралното кредо в мо-
ралните модели и образци дава своето отражение и върху форми-
рането и функционирането на националните ценности. Така на-
пример смята се, че независимо дали е агресивен или просоциален, 
моделът така силно въздейства върху моралното поведение, че по 
същество го предопределя. Тази специфика на действие на морал-
ните модели е особено важна при формирането на търпимост, толе-
рантност и разбиране на различието, на отношение към своя-чужд 
в многонационалното съжителство. По логиката на действието 
им, просоциалните или агресивните модели в социалния живот и 
в отношенията между етносите впоследствие с голяма вероятност 
провокират просоциални или агресивни нагласи. Особено силно е 
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въздействието на негативните морални модели, които нагнетяват 
напрежението, нетърпимостта към различния и други негативни 
нагласи. 

Като че ли има известен “социален фатализъм” в твърдението, 
че агресивните модели се усвояват веднага от индивида, незави-
симо дали се реализират в поведението. Фатализмът произтича от 
това, че средата, наситена с агресивни модели, формира агресивни 
нагласи, и от предположението, че моделът се усвоява не заради не-
говите морални качества (не защото се асоциира с доброто), а обра-
тното, поведението е добро, когато съответства на експонирания в 
социалната среда модел на поведението. В същото време индивидът 
се въздържа от дадения модел (например от агресивния) не защото 
той се асоциира със злото, а защото при неговото експониране той 
е придружен от някаква поука, последица или финал на историята, 
който се тълкува не само и не толкова като морална оценка, колкото 
като отрицателен стимул. Така социалният модел разчита най-вече 
на своята атрактивност и на въздействието на социалните стимули, 
които в процеса на личностното развитие индивидът се научава да 
предвижда, за да постигне желаното одобрение или награда или за 
да избегне всякакъв род неприятни и отрицателни последици. Ко-
гато обаче в обществото не само се допускат социална нетолерант-
ност и междуетническа нетърпимост, когато агресивните модели 
не само остават без негативни последици, но и се мултиплицират 
в различни социални територии, очакванията за ескалиране на 
междуетническото напрежение и на неразбирането на другостта са 
основателни. Ето защо познаването на спецификата на действие на 
моралните модели е изключително важна в контекста на формира-
нето на националните нагласи и националното самосъзнание. 

Съвсем по различен начин стоят нещата при образците на по-
ведението. Ако многообразието на социалните образци отразява 
многопосочността на социалното морално въздействие, многоли-
костта на личностния нравствен образец е израз на сложния про-
цес на формиране на личностните представи за нравствения идеал. 
Първите представи на детето са въплътени в образа на конкретна-
та личност − на близкия възрастен, на първия учител и т.н. Това са 
първообразците на поведението и детето се стреми да им подража-
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ва във всяко едно отношение. Изследванията показват, че в шести 
клас идеалите все още намират израз в образа на конкретен човек. 
Ценят се не отделните нравствени качества, а личността-образец в 
конкретната ситуация. Това прави представите за нравствения иде-
ал неустойчиви и ситуативни. 

Стабилността трябва да се разбира като устойчиво отношение 
към нравствените качества независимо от техния носител. В обра-
зеца-личност детето постепенно диференцира конкретните нрав-
ствени качества. Те се превръщат в основание за емоционално и 
рационално отношение към образеца. Впоследствие нравствените 
качества се "откъсват" от конкретния им носител и се преобразу-
ват в идеална представа. Личностните нравствени образци се тран-
сформират в личностен идеал. Те са преходен етап в изграждането 
на личностните идеали, и обратното − личностният идеал е завърш-
ващ етап в развитието на нравствените образци. 

Твърди се, че формирането на нравствения идеал претърпява 
следните преходи: социален нравствен идеал − социални нравстве-
ни образци − личностни нравствени образци − личностни идеални 
представи. Основният резултат и обективната значимост на тези 
преходи трябва да се търсят в личностното осмисляне на социалния 
нравствен идеал. Личностното осмисляне е трудно реализируемо 
на абстрактното равнище на идеалните представи. Това оправдава 
"слизането" на по-ниското равнище на социалните образци, където 
се извършва "метаморфозата" на социалния идеал в личностен. Ли-
чностно осмислен, идеалът се обобщава по отношение на конкрет-
ните ситуации и социалните си носители и се "издига" отново на 
абстрактното равнище на идеалните представи за моралното. Чрез 
конкретните образци националната идея стига до реципиента. По-
степенно, по логиката на развитието, върху основата на личностни-
те образци на поведението, на личностно ниво се формира идеалът 
за националното. 

При малките деца животът не е просто свят, населен с истории, 
които завършват добре или зле, а желаният свят на възрастните. 
Историите, които се случват в него, одобрението и неодобрението, 
които ги съпровождат, са смислени именно заради желанието на 
индивида да принадлежи към него. Независимо от своите лично-
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стни качества близкият възрастен се превръща в "идол" за детето от 
предучилищна възраст и инициативата за това е у самото дете, кое-
то е мотивирано от социалната потребност "да бъде голямо". Както 
неведнъж посочваме, светът на възрастните е така привлекателен, 
че всичко, свързано с него, е добро. Следователно атрактивността на 
образеца се определя от погледа към него − това е погледът на едно 
дете, което иска да бъде голямо и добро. Оттук е и неговото пълно 
доверие съм оценките на възрастните, към правилата, които спаз-
ват големите и които трябва да се спазват, ако искаш да си като тях, 
и пр. Разбира се, с годините възпитателят се е научил да използва 
тези нагласи, за да формира отрицателно отношение към злото чрез 
ужасно атрактивните, но много лоши "зли" образци и положително 
отношение към доброто чрез "добрите" образци. 

 Съществено по отношение на интересуващия ни проблем е, че 
следването на националните образци е мотивирано от морален мо-
тив. Образците са желани, защото се преживяват като добро. Тогава 
когато националният герой очарова, възхити личността и се пре-
върне в неин идол, когато тази трансформация се мултиплицира в 
националната общност, този герой-идол вече е готов да бъде икона, 
хуругва, национален идеал, да води през пустиня, огън и вода. Но 
аналогична трансформация може да се наблюдава и при друг тип 
национални герои. Когато демонът-лидер възхити личността и се 
превърне в неин идол, когато тази трансформация се мултиплици-
ра в националната общност, този демон-лидер се превръща в знаме, 
в негова чест текат факелни шествия, в хуругва за завоюване на но-
ви-свои земи, в кръст-клада за чуждите-свои, в смърт за чуждите-
чужди. Нещо повече, този лидер (в случая – демон) определя мо-
ралните модели (вероятно агресивни), които се мултиплицират в 
обществото и всяко едно тяхно ехо ще се преживява като личен и 
обществен успех поради подобието с първообраза (по логиката на 
действието на моралните модели – “добър е, защото е верен с ори-
гинала”). Така моралният образец и на моралният модел взаимно се 
подкрепят, допълват се и се срутват като лавина върху национална-
та съдба. Когато историята развенчае идолите, когато стъкълцата на 
Снежната кралица изтекат от очите и те прогледнат... националната 
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гордост и възторг се стопяват и калните води на позора и унижени-
ето заливат предишните горди воини на голямата национална кауза 
и ги захвърлят в страшната морална паст на съвестта. 

В моралната среда се формират такива ценности като достойн-
ство, достолепие, самоотверженост, самоотрицание, чест, дълг и 
пр., които директно имат отношение към националното самосъз-
нание. Особено място в нея имат историческите образци, които 
конкретизират основни приоритети и достояния на историческото 
национално наследство, като формират разбирането за историческа 
памет, преклонение пред националните герои, уважение към наци-
оналната история и националното наследство, отношение към на-
ционалната територия и земята на предците, уважение към всичко 
онова, което съставлява българщината. 

Чрез многообразието на своите форми културалната среда оси-
гурява адаптивност на националните ценности към реципиента, 
което е изключително важно, за да може посланието да стигне до 
всеки отделен индивид, да отговаря на неговите социални, лично-
стни, възрастови и други параметри. Тук могат да бъдат посочени 
примери от различни нива на функциониране на културалните 
форми. Просоциалният и агресивният модел на поведение се поя-
вяват на различни нива на обобщеност. Образците на поведението 
конкретизират идеята за доброто и злото, за взаимопомощта и до-
верието, за героизма и безстрашието и т.н. в различни литературни 
форми: в детските приказки – за най-малки, по-големи дечица, и 
за възрастни – в литературните произведения, в изкуството и др. 
Тези, които са предназначени за детската публика, се характеризи-
рат с максимално поляризиране на доброто и злото в тях, с хипер-
болизиране на литературното изображение, което в някои случаи 
граничи с гротеската, с праволинейността и непротиворечивост-
та на изобразените личности, с непълнотата на изобразяването на 
нравствения идеал, с достъпната форма, в която е експонирана мо-
ралната идея. Герои, Принцове и Иванушки крачат по приказните 
друмища през девет земи в десета, изтриват железни обуща, търсят 
Жива вода, преборват се със Змея и какво ли още не, за да защитят 
своето царство, чест и достойнство. Светостта на домашното огни-
ще може да бъде представена за най-малките чрез приказките. В тях 
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Заекът защитава своя дом или животните изгонват злия и хищен 
Вълк от своя дом-гора. Идеята за родния дом стига до по-големите 
дечица, например съпреживявайки на Нилс Холгерсон, който тряб-
ва да обиколи целия свят, за да разбере какво означават за него се-
мейството и родният дом. 

Богатството на културалните форми рефлектира върху форми-
рането на националното самосъзнание. От своя страна владеенето 
на това богатство е важна страна на социализационния процес и 
условие за успешността на националната идея като фактор за наци-
онално единение. 

Комплексност на целите и на средствата  
на морално възпитание

Това е третата значима за националната идентичност насока на 
ценностна координация, която определя параметрите на единната 
културална среда. 

Знанието на националните приоритети и информираността за 
националните символи, достояния и опори далеч не са достатъч-
ни за жизнеността на националната идентичност. Без морала тако-
ва познание остава бездиханно, нефункционално, немотивиращо 
поведението и личния избор. Знанията за моралното, мисленето с 
морални категории, моралните чувства и най-вече функционира-
нето на морала в неговата цялостност са онази сила, която анимира 
националните ценности, превръща ги в личностно достояние и в 
основание за личностен избор, мотивира националната ни самои-
дентификация. 

Подценяването на тази връзка е пагубно за националното са-
мосъзнание. Обратното, национално възпитание, което залага на 
моралните основи, е успешно и печелившо. 

За целта обаче е необходимо да има национално съгласие за це-
лите и средствата на морално възпитание. Постигането му е вече 
фактор за национална идентичност, то е национално достояние. 

Причините за отсъствието на национално съгласие за целите 
и средствата на морално възпитание в българското общество са 
теоретични, политически и педагогически. Първите трябва да бъ-
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дат потърсени във все още живата традиция възпитанието на ли-
чността да се разглежда като гарант за моралното възпитание. И 
въпреки че всестранно развитата личност се споменава с ирония, 
по същество логическите конструкции, обвързващи морала като 
закономерен резултат на личностното развитие, са запазени с една 
единствена разлика, че вече никой не споменава онази “неприлич-
на” комбинация от думичките всестранност, развитие и личност. 
Всъщност, въпреки че моралното е сърцевината на личностното 
развитие, от това не следва, че не е необходимо моралът да бъде 
предмет на специални формиращи въздействия. Ние можем да 
приемем безрезервно или с резерви, да критикуваме или да отхвър-
лим американската система за морално възпитание, но не можем да 
отречем, че САЩ имат своя действаща система за морално възпи-
тание, за чието усъвършенстване се влагат много средства, като се 
стимулират научните изследвания в тази област; в обществото има 
съгласие за общите ценностни приоритети, цели и средства, около 
които да се организира моралното възпитание; има единодействие 
на всички отговорни социални институции, може да се говори за 
единен субект на моралното възпитание, формиран в резултат от 
единомислието и единодействието на институализирания, колек-
тивния и единоличния възпитател. Не без основание там се говори 
за “единна стратегия на морално възпитание”. Защото не се разчита, 
че моралът в американското общество ще се формира ей-така – от 
само себе си и между другото. 

Ако се върнем към нашенската действителност, ще видим, че 
без съмнение има неизползвани ресурси за морална социализация, 
защото ако българският възпитател черпи сили от тях – то това се 
случва съвсем случайно, интуитивно и хаотично. 

Когнитивни цели и средства. Това са такива цели и средства, 
които са обединени от своята когнитивна същност. Те включват 
развитие на моралното познание, развитие на моралното мислене, 
разсъждаване върху морални проблеми. Моралното познание се 
разпростира от елементарната информираност за моралното и амо-
ралното, за доброто и злото, за това, кое е лъжа и защо, до разказа 
за асоциалното и просоциалното поведение, който се съдържа в мо-
ралните модели на поведението. Тук се предполага и знание за мо-
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ралното/аморалното поведение и за възможните последици от него, 
което, както твърдят социалните когнитивисти, е изпитано когни-
тивно средство за регулиране на моралното поведение. 

Моралното мислене и специално развитието на моралното 
съждение са обстойно изучени и има изградена система за тяхното 
развитие. В това отношение присъствието на моралната дискусия 
като средство за развитие на моралното мислене е значимо. Теоре-
тичните дилеми, практическите дилеми и дискусията за реални си-
туации на морален конфликт, в който възпитаваният е участник, са 
част от препоръчителните инструменти. 

Морална информираност, познание, мислене са възможните 
когнитивни цели на моралната социализация; социалното учене 
(social learning), теоретичните, практическите и реалните дилеми са 
проверените средства. Също така безусловно е мястото на игровите 
форми на морално познание, които се реализират чрез средствата, 
които предоставят литературата, киното, медиите, театърът, новите 
информационни технологии и др. 

Неизползваните възможности на когнитивността имат отно-
шение както към възпитавания, така и към възпитателя. Възпита-
телят трябва да бъде добре инфомиран и образован, той трябва да 
бъде подготвен за рисковете на моралната социализация, за ней-
ните цели (не само когнитивни, но и социални, за развитието на 
моралната афективност и др.) и за средствата за постигането им, за 
закономерностите на моралното развитие и за спецификата в реа-
лизацията на моралното поведение. И ако развитието на моралната 
когнитивност на субекта на възпитателно въздействие е отговор-
ност на институциите, които имат възпитателни функции, то за 
възпитанието на възпитателя своята отговорност трябва да поеме 
приложната етика, в чиито рамки се развива психологията на мо-
рала у нас. 

Националните приоритети, националната идея и национални-
те ценности, функционирайки като част от моралното простран-
ство, в същото време го обогатяват с национални смисли. В замяна 
когнитивните цели и средства на морално възпитание даряват на 
националната идея знание за морално значимото и за позорното, 
морални категории, с които да се разсъждава за националните стой-
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ности, морални опори за оценъчни категоризации, благодарение на 
които в националната ни история например има “Пантеон на наци-
оналните герои”, но има и “Национален ад”. Моралното мислене в 
контекста на националните сюжети, достояния, приоритети и фи-
гури се разгръща в дискусии, които обогатяват мисленето ни за на-
ционалното с морални поуки и препоръки, а моралното ни мислене 
– с перспективи за развитие върху основата на дискусията върху 
реални и практически (исторически и други национални) дилеми. 
Дискусията за националните достояния, пък и за националните 
лутания и избори, върховете и паденията в световната история, 
литературата и изкуството със своите изключително широки въз-
можности предоставят както морални модели на поведение, така и 
образци, знание за възможните последици, поуки от националните 
грешки и катастрофи и други когнитивни дарове. Те също така съз-
дават нагласи за поведение, като сред тях ще откроим когнитивните 
предпоставки за етническо, верско и пр. съжителство, за възпри-
емане на другостта в конкретните £ лица. 

Социалното развитие като ресурс на моралната социализация. 
Социалните цели и средства на морална социализация се разпрос-
тират върху характера на социалните отношения и демократичния 
стил на общуване в училището, в семейството, в социалната общ-
ност. Върху моралния отглас на стила на социално общуване има 
достатъчно изследвания и те могат да бъдат използвани в реалния 
възпитателен процес. 

Вече имахме достатъчно поводи да посочим, че стилът на со-
циалните отношения има пряко отражение върху формирането на 
просоциални или агресивни поведенски стереотипи, изграждането 
на стил на търпимост или нетърпимост към различието, на дух на 
сътрудничество или авторитарност, които имат пряко отражение 
върху стила на социално общуване между социалните (по-специал-
но – етническите) общности. Също така практиката на демократич-
ни или авторитарни социални отношения стимулира формирането 
на различен тип ценности, които могат да центрират личността към 
търсене на диалог, толерантност и съгласие или към утвърждаване-
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то на личната позиция, към защита предимно на личния интерес и 
на индивидуалния просперитет. 

Ценностни ресурси. Дискусията за основните ценностни прио-
ритети в нашето общество предстои. В това отношение са длъжници 
всички обществени науки. По всяка вероятност българските етици 
трябва да инициират разговор за основните ценности и особено за 
морала като стожер на националната идентичност в условията на 
глобализация и евроинтеграция. Проблемите на универсализаци-
ите, рационализациите в приложната етика, социалната контексту-
алност на моралното битие са на дневен ред. 

Морална афективност. В сравнение със социалността и когни-
тивността това е онзи извор на социализационни процеси, който 
е сравнително най-ощетен от съвременното научно познание и от 
световната практика на морално възпитание. Отчуждението на ста-
ри и млади, разкъсаните връзки между поколенията в съвременното 
българско общество правят тази тема особено актуална. Подценени 
са както значението на моралните чувства във функционирането на 
морала, така и силата на афективните средства за въздействие върху 
моралното формиране на личността. 

Следвайки логиката на развитие на моралната афективност, 
чувствата, свързани с националната идентичност, са първата връз-
ка с националните знаци. Тези чувства са предшествани от неосъз-
натата и спонтанна афективност. Някъде в дълбините на моралните 
чувства на любов към родината, носталгия и национална гордост 
са сгушени топлината на майчината ласка, родната стряха, духът на 
предците. 

Чувството за уважение, чието формиране е свързано с поява-
та на собствено морална мотивация в поведението и съответно – с 
раждането на личностното у нас, е в основата на националната са-
моидентификация. Уважението към близкия възрастен претърпя-
ва множество трансформации, които са свързани по-специално с 
развитието на обекта на морални чувства. Уважението към наци-
оналната идея е венецът на обектните трансформации, в резултат 

Глава 5 • Национална идентификация и морално възпитание



236

на които конкретните прояви (възхищение от красотите на родната 
природа, преклонение пред героизма на Ботев и Левски, светостта 
на Кирил и Методий и т.н.) получават обобщен образ. 

Развитието на моралната афективност е входна врата за навли-
зането на моралната рационалност. Чувствата, свързани с национал-
ната самоидентификация, откриват пътя на разсъждаване за наци-
оналното с рационални аргументи и със средствата на понятийното 
мислене. Афективността разполага със специфични средства, които 
засилват въздействието на рационалното. При самоидентификаци-
онните процеси афективно оцветената личностна причастност има 
решаващо значение. 

Успешността на културалните форми, в които е опакована на-
ционалната идея и чрез които тя стига до конкретния реципиент, 
зависи от адекватния избор на цели и средства в тях, и по-специал-
но – от адекватното съотношение на афективност и рационалност. 
В началните етапи на личностно развитие афективните цели са по-
лесно постижими, а афективните средства според реципиента мо-
гат да бъдат единствено възможните или препоръчителните. При 
личности с оформено самосъзнание афективността не губи своята 
ефективност, но тя, самата претърпяла развитие и значими мета-
морфози, успешно се вплита с рационалните средства и се захранва 
от рационалните аргументи. 

Комплексност. Идеята е, че ресурсите, които бяха изброени 
по-горе, не могат да функционират самостоятелно – те трябва да се 
допълват взаимно. В американското общество, за което стана дума 
по-горе, в резултат от научните изследвания, които, както казахме, 
са силно стимулирани, изследователите стигат до идеи, които ние с 
лека ръка отхвърлихме. Така покрай всестранно развитата личност 
беше отвергната комплексната визия за личността, а покрай нея – и 
комплексният подход започна да звучи някак старомодно. Послед-
ните американски изследвания за моралното възпитание обоснова-
ват необходимостта от комплексен подход и комплексно (цялостно) 
развитие на личността. 
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По отношение на моралното формиране комплексността е га-
ранция, че възпитателят няма да се предовери на едни приорите-
ти за сметка на други. Защото предоверяването в универсалността 
крие сериозен морален риск от ценностна недостатъчност; осла-
нянето само и единствено на социално-психичните въздействия е 
опасно за моралната автономия и т.н.13

Има достатъчно убедителни опити да се намери единственото 
спасително решение на задачата “морал”. Но всеки един от тях по 
свой начин стига до извода, че проблемите на моралното развитие 
и на моралното поведение не могат да бъдат разплетени, ако се въз-
действа в една посока или с еднородни средства. На друго място 
подробно сме представили тези опити и сме анализирали техните 
позитивни и негативни резултати. Съществено е, че нито един от 
тях не може да оправдае началните си амбиции: 

• Формалните решения сами водят към належащата необходи-
мост от съдържателен анализ; 

• Универсалният подход посяга към “основните ценности” (Л. 
Колберг) и “валидността на нормата” (Ю. Хабермас)14;

• Изкачването по стълбицата на вертикалните стадии “отваря 
очите” на изследователя за значимостта на “хоризонталните ста-
дии”, което предполага пренасяне на интереса от моралното мисле-
не към социалното развитие;

• нормалният анализ на социалното отваря вратите на съдър-
жателния анализ на социалната среда;

• “Ровенето” в социалните обстоятелства поставя на дневен ред 
проблемите на моралната автономия;

• “Азът” се опитва да разкъса веригите на дължимостта и да по-
тъне в своите подсъзнателни спомени;

• Биографичният текст се пренаписва за социална мелодия. 

13 Маринова, Е. За ценностната ограниченост на формалния подход. – 
Философски алтернативи, 2003, кн. 5–6,95–107; Детерминизъм и автономия. 
В: Маринова, Е. Поведение и морално развитие. С., Ситроник, 2003,145–157. 

14 Вж. Етическият дискурс в търсене на сигурността. – В: Етика и социа-
лен риск. С., Фабер, 2008,183 – 190. 
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етическите основания

Раздробяването на социалното пространство, насичането на 
културната среда и парциализирането на морала е част от днешна-
та реалност, която се описва чрез “фрагментирането” на живота (З. 
Бауман)15, “наслагването” на етически рамки16 и т.н. Същевременно 
множествеността на етическите координати не означава отсъстви-
ето на такива. “Бихме могли да заключим от факта, че някои хора 
действат без определена философска рамка, че те въобще не при-
тежават рамка. И това би могло да бъде напълно невярно (бих ка-
зал, че в действителност винаги е невярно).”17 В своето с основание 
много нашумяло изследване “Изворите на Аза” цитираният автор 
разсъждава за етическите рамки, които, създавайки етически до-
минанти, дефинират “силните евалюации”, определят ценностни-
те приоритети и очертават границите на етическото пространство. 
Дългът, вярата, алтруизмът, респектът и пр. дават свой прочит на 
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. 

Тук ще съпоставим две етически рамки, които са значими за 
българина и определят два полюса в етическото национално прос-
транство. Едната описва етноцентристките тежнения, които ориен-
тират моралния субект спрямо стандартите на неговата етническа 
принадлежност, другата формулира нагласите за евроинтеграция, 
които са специфични за съвременната социална, политическа и 
културна ситуация. 

15 Бауман, З. Индивидуализированное общество, с. 201; Бауман, З. Жи-
вот във фрагменти. Есета за постмодерната нравственост. С., ЛИК, 2000. 

16 Тейлър, Ч. Изворите на Аза. Формирането на моралната идентичност. 
С., Сонм, 2003. 

17 Тейлър, Ч. Изворите на Аза. Формирането на моралната идентичност. 
С., Сонм, 2003, с. 28. 

18 Далеч по-различна е ситуцията например в протестантски доминира-
ните държави, в които и политическите катаклизми, и стопанският живот, и 
етическите нагласи са продиктувани от протестантската вяра. 

Емилия Маринова



239

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 действие18, 
колкото чрез принадлежността си към общността и традициите на 
предците. 

В традиционните общества, при доминацията на традицион-
ните авторитети, силните оценки се определят от лоялността, от 
уважението-почит към авторитетите, а националният интегритет 
се регулира от устойчивостта на традиционните ценности, съхра-
няването на традициите, вписването в контекста на националния 
характер, от силата на чувството за дълг към общността, чието след-
ване или пренебрегване определя мярата на личностното достойн-
ство на единичния субект. Това е етическата рамка на етнически 
компактните общности, която дефинира параметрите на национал-
ната цялост, механизмите за нeйното съхраняване в хода на време-
то, нейната устойчивост към обратите на съдбата. 

На другия полюс е “разширяването на границите на респекта” 
(в смисъла на Ч. Тейлър), основна етическа парадигма на съвремен-
ното европейско съобщество, а за нашето изследване има значение 
как българските ценностни приоритети и българското етическо 
пространство се вписват в нея. 

“Мярата на респекта” е основният критерий, който ситуира 
двете посочени етически рамки в двата полюса на националното 
етическо пространство. Но преди да се спрем върху тази опозиция, 
ще се опрем в изложението върху “респект”, “морален кръг”, “дос-
тойнство”, “разширяване и стесняване на моралния кръг” – поня-
тия, добре познати от Ч. Тейлър и П. Сингер. 

 “Мярата на респекта” 
 Като разсъждава за “границите на респекта в обществото”, Ч. 

Тейлър посочва, че “различни култури... стесняват този респект”, 
ограничавайки кръга на обектите, които “притежават достойн-

19 Тейлър, Ч. Цит съч., с. 13. 
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ство”19. Препратката към П. Сингер и понятието “морален кръг”, с 
което се означава кръгът на обектите, към които се отнася морал-
ното правило/изискване/принцип, е очевидна (“Разширяващият се 
кръг. Етика и социобиология”, 1981). Най общо “моралният кръг” 
“разграничава нещата, които са морално стойностни, от онези, ко-
ито не са”20. Това е изходното определение, върху чиято основа се 
конкретизират параметрите на понятието. 

Всъщност параметрите са няколко. Преди всичко моралният 
кръг осветява морално стойностните обекти по отношение на оп-
ределен морален субект. За различните морални субекти кръгът на 
моралните стойности е различен. 

Също така моралният кръг обединява обекти, които са морал-
но значими по подобен начин. Тоест това са обекти, към които се 
прилага определено морално изискване/правило/принцип. Кръгът 
на обектите, които удовлетворяват изискванията на морала по от-
ношение на едно правило/принцип, невинаги съвпада с кръга на 
обектите, към които е приложимо друго правило/принцип. Така 
например кръгът на съществата, които не трябва да бъдат убивани, 
е различен от моралния кръг на съществата, които сме задължени 
да опазваме, и естествено че не съвпада с моралния кръг на онези, 
които са морални субекти. 

Също така съдържателният анализ на всяко морално съждение 
има културни измерения, което допълнително определя културна-
та специфика на обхвата на “моралния кръг”21. 

Съществено при понятието за “морален кръг” е, че се обръща 
внимание на съдържателния анализ на моралното съждение. С по-
мощта на такъв съдържателен анализ може да бъде изведена една 
важна за моралния прогрес на човечеството и за моралното раз-
витие на личността обща тенденция. Тази тенденция може да бъде 
изразена с образа на “разширяващия се морален кръг” (“expanding 

20 Singer, P. The expanding circle: Ethics and sociobiology. New York: Farrar, 
Straus & Giroux, 1981. 

21 По-подробно вж. Pizarro, D., B. Detweiler–Bedell, P. Bloom. The Creativ- Creativ-Creativ-
ity of Еveryday Moral Reasoning. – In: J. C. Kaufman & Bear (Eds.) Creativity and 
Reason in Cognitive Development. Cambridge University Press, 2006, pp. 81 – 98. 
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moral circle”). При него тръгваме от питането за обекта на моралното 
правило и стигаме до по-глобалния въпрос за безпристрастността 
при прилагането на моралните правила и принципи. Тази безпри-
страстност е мярата на затягане и на разхлабване на “примката на 
моралния кръг” и е основание моралните правила и принципи да 
се оттеглят от определени обекти или да се пренесат върху нови та-
кива, лишавайки ги от морална значимост (ценност, стойност) или 
осветявайки ги с нейното сияние. 

“Интелектуалното откритие на безпристрастността, което се 
постига в хода на историята”, е един от факторите за “разхлабва-
нето на моралния кръг”. Рационалната природа на прекрачването 
извън пределите на персоналната гледна точка е очевидно. П. Син-
гер посочва, че откритието на безпристрастността е преди всичко 
“продукт на нашия интелект”, т.е. има рационална природа. Като 
мисля за мястото си в света, пише авторът, аз мога да разбера, че 
аз съм само един сред останалите, с интереси и желания като тях. 
Аз имам собствен поглед към света, съгласно който моите интереси 
имат централно и предно място, интересите на моето семейство и 
приятели са близко зад тях, а интересите на чуждите са изтласка-
ни назад и в края. Но разумът ми позволява да видя, че останалите 
имат подобна субективна перспектива и че от универсална гледна 
точка моята перспектива не е по-привилегирована, в сравнение с 
тяхната22. 

Наред с рационалния преход обаче пътят към безпристраст-
ността преминава през страстите (по Декарт), моралните чувства 
или моралните емоции, както е актуално да се казва сега. Това озна-
чава, че за да стигнем до безпристрастното прилагане на моралното 
правило/ принцип/ изискване/ ”закон”, трябва да почувстваме Дру-
гия, Различния, Чужденеца, Отхвърления и т.н. като морални субе-
кти. Без тази афективна по своята същност промяна рационалната 
крачка на деперсонализацията на мисленето не може да се осъщест-
ви, както и нашето осъществяване като морални субекти. 

22 Singer, P. Op. cit., p. 229. 
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Ето защо обсъжданата тук трансформация не е еднопластова, 
едноизмерна, еднокомпонентна. Тя е многофакторна, многоаспект-
на, многомерна и комплексна със задължителното рационално и 
афективно присъствие. Единството на рационалното и афективно-
то е така органично, че прехвърля рамките на простото единодейст-
вие и взаимодействие и се преобразява в една такава сплав, в коя-
то всеки елемент е безсилен и безсмислен без другия. Емпатията, 
отвращението и обяснението, които, както твърдят някои автори23, 
са сред основните механизми за “разхлабване на моралния кръг”, 
също са конгломерат от рационалност и афективност. 

Мярата на респекта в националното пространство
Обществото може да бъде характеризирано чрез респекта, кой-

то подържа. Разбира се, показателни са както кръгът на обектите, 
които притежават достойнство, така и тенденциите, които характе-
ризират моралния кръг. По отношение на първото – съдържанието 
на моралния кръг, категоризациите чрез понятията за пълнота, ши-
рина и пр. са достатъчно относителни, за да са информативни извън 
конкретните съпоставки и конкретния съдържателен анализ. В общ 
план конструктивно е знанието за тенденциите на разширяване или 
стесняване на моралния кръг, които могат да бъдат видяни във вся-
ко едно общество. От едната страна са такива общества, които из-
ключват от моралния кръг на респекта индивиди, социални групи 
и дори цели етноси. Най-видими за читателя са препратките към 
тоталитарните общества. От другата страна са обществата, които 
търсят основания за разширяване на кръга на обектите, притежа-
ващи достойнство. Ще ни се да вярваме, че българското общество 
днес прави усилия да се причисли към втората категория. 

“Мярата на респекта” в обществото диктува ценностното дефи-
ниране на социалната и културната среда. Поради пулсацията на 
моралния кръг в обществото този общ ориентир подлежи на акту-
ализиране, което го прави динамичен, а не застинал и следователно 
ретрограден. 

23 Pizarro, D., B. Detweiler–Bedell, P. Bloom. Op. cit., 85 – 98. 
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Етноцентризъм и евроцентризъм като етическа опозиция
“Мярата на респекта” противопоставя етноцентристката и ев-

роцентристката етическа рамка. От едната страна е “стегнатият 
морален кръг” на етноцентризма, с различна за различните етноси 
степен на непропускливост за чуждите-Чужди и на предубеденост 
по отношение на своите-Чужди. От другата страна е разширява-
щият се морален кръг на европейското съжителство, под напора не 
толкова на реалните респекти, колкото 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 статуквото. От едната страна са закос-
тенялостта на моралното мислене и трудното вникване във новите 
етически дилеми и предизвикателства, а от другата – предефини-
рането на моралните позиции в нови проблемни полета. От едната 
страна е “последната” тежка дума на общностните авторитети и по-
читта 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)24. В изложението нееднократно посоч-

24 Байчинска, К., М. Бакрачева, С. Савова. Цит. съч.; Гарванова, М. 
Трансформация в ценностната система на лица с индивидуалистична и ко-
лективистична ориентация – 1995 – 2005 г. V-ти конгрес по психология. Сбор-V-ти конгрес по психология. Сбор--ти конгрес по психология. Сбор-
ник научни доклади. София (31. 10-2. 11. 2008). – Българско списание по пси-
хология, 2008, бр. 1 – 4, с. 87. 
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ваме че доверието в институционализираните авторитети никога не 
е било присъщо за българина, поради което неговото отсъствие се е 
оформило като особеност на националния ни характер. Успоредно с 
това според цитираните по-горе социологически данни в настоящ-
ия момент моделът на стесняващия се морален кръг на етноцентри-
зма е със затихващи функции. От друга страна, както социологи-
ческите, така и психологическите изследвания сред подрастващите 
българи са показателни за засилващите се евроцентристки тежне-
ния. 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 подрастващите българи, които 
ще определят облика на утрешна България. 

Какво може да направи обществото
Мярата на респекта създава един общ етичен бекграунд на 

социалната и на културната среда, който въздейства върху морал-
ния субект. Когато обществото насърчава затягането на моралната 
примка, вероятността от разбуждането и активирането на етно-
центристките тежнения е голяма, тъй като последните се основават 
на същата етическа рамка и на ценностите на лоялността, уважени-
ето-почит, сигурността и пр. Обратното, мултиплицирането и сти-
мулирането в обществото на етическата рамка на “разширяващия 
се морален кръг” потиска етноцентризма и работи в полза на цен-
ностите на уважението, сътрудничеството, търпимостта към разли-
чието, разбирането 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. 

Тук ще изведем четири приоритета, които имат изключително 
значение за етическото въздействие върху националната самоиден-
тификация на подрастващите. Преди всичко ще обърнем внимание 
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върху демократизирането на социалната среда като иманентна част 
от социализационния процес. Най-непосредствено влияние върху 
подрастващите има практиката на социалните отношения в учили-
щето и семейството, в чиито рамки не само се формират ценност-
ните приоритети, но се натрупва начален социален опит, който е 
изключително важен за изграждането на “младата личност”. Разби-
ра се, параметрите на въпросната социална среда се определят от 
по-широките социални, политически, икономически и пр. рамки, 
което едва ли се нуждае от някакво допълнително пояснение. 

Вторият приоритет трябва да бъде потърсен в диалогичността 
на обществото и в готовността му за осмисляне на респекта като 
етическа позиция. Държавното устройство, развитостта на граж-
данското общество, гражданските права и свободи, независимостта 
на медиите, прозрачността на фискалната политика и пр. създават 
социалния фон. Тематичното поле, в което се упражнява диалогич-
ността, е неограничено – права и свободи (граждански, на човека, на 
детето, на малцинствата, на професионалните общности, и др), по-
литика (позиции, избори, политическа конкуренция и пр.), престъп-
ност и наказание (за и против смъртното наказание, справедливост 
на наказанието и пр.), биоетика, медицинска етика и деонтология 
(евтаназия, донорството на органи и тъкани, генно модифицирани 
храни, правата на ембриона, стволови клетки, права на пациента, 
информирано съгласие, конфиденциалност, здравно осигуряване, 
достъп до здравни услуги и пр.), медийна политика и журналисти-
ческа етика, социална политика (хора в неравностойно положение, 
деца в риск, бедност и др.), образователна политика (достъп до об-
разованието, 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 моралните смисли, те са в същото време провокация към морал-
ното мислене, моралните чувства и основание за морален избор. Го-
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товността на социалните инситуции за провокирането и воденето 
на такъв открит диалог е съществен фактор за разширяването на 
кръга на респекта в обществото. 

Третият приоритет коментира адекватността на посланията, 
които са насочени към подрастващите. Тук, от една страна се пред-
полага обличането на посланията в адекватни форми и намиране-
то на нови, по-атрактивни културални форми. Също така значение 
имат подборът на цели и средства и тяхното хармонично съчета-
ване. Достъпност, атрактивност, ефективност, адекватност, коор-
динираност – такава е градацията на препоръчваните качества на 
посланията към подрастващите. 

Четвъртият приоритет, който ще отбележим, е че не само не е 
активиран потенциалът на широкия публичен дебат за основните 
ценностни ориентири, които рамкират националната ни среда, но 
няма яснота за лидерите, които трябва да провокират обществени-
те дискусии. В контекста на съвременното развитие на приложната 
етика очакванията към българската етика нарастват. Ако може да се 
говори за социална ангажираност на приложното етическо знание, 
то възникват въпроси за “мярата” на нейната допустимост, извън 
която тя се изражда в социален контрол или в засилен социален 
контрол. 

Възникват също така въпроси за съдържателната страна на со-
циалния ангажимент на нашата приложна етика. В какво се състои 
той? В провокиране на етични дискусии в публичното простран-
ство. В инструментално обезпечаване на тези дискусии с етически 
категориален апарат, с изясняване на морални понятия, изследване 
на моралните рискове и пр. В създаване на етически бекграунд на 
българското социално, обществено и културно пространства. 

Емилия Маринова
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

да си етик днес в България

Каква е ролята на науката в България при анализа и преодо-
ляването на рисковете на социализацията? Каква е отговорността 
на етиката за формирането на националната идентичност на под-
растващите българи? Кой е отговорен днес за изграждането на ети-
ческия бекграунд в съвременното българско социално, публично и 
културно пространствo? Може ли етиката да влияе върху разширя-
ването на “границите на респекта” в обществото? Тези въпроси са 
свързани с виждането за ролята на българската етика в съвремен-
ния живот на обществото. 

Днес българската етика е поставена пред сериозен избор. 
Дали, подобно на древния мъдрец, да остане в пещерата на ака-

демизма, взряна в карнавала на живота, разсъждавайки за доброто 
и злото, за етическите категории, изграждайки етически системи и 
обогатявайки мъдростта на предшествениците? И рискувайки да 
остане дистанцирана от социалните противоречия и морални кон-
фликти. Достъпна само за онези, които смирено пристъпват пред 
олтара на знанието. 

Избирайки тази позиция, има опасност българската етика да 
поеме риска да бъде кардинално различна от световните етически 
тенденции, което би било индикатор за оригиналност и индивиду-
ално лице, ако се уповава на креативността, иновацията и прогре-
сивността, но е основателен повод за въздишка, ако се основава на 
стереотипи, които, въпреки че са родени от мъдростта на вековете, 
вече не са в синхрон със съвременната морална ситуация. В този 
смисъл рискът да си различен придобива смисъла на риск да си из-
вън контекста. 

Това е рискът на мъдруването – върху моралните и социалните 
проблеми, моралните конфликти, моралните рискове, мъдруване, 
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лишено от възможност за въздействие на техния ход. И следовател-
но риск етиката да остане незабелязана за социалния субект. 

Втората позиция от избора, за който става дума тук, е свърза-
на с възможността етиката, въоръжена с мъдростта на етическото 
знание, да излезе от пещерата на академизма и да се потопи във 
водовъртежа на живота. Но тази позиция отново е свързана със 
сериозни рискове. Те възникват от опасността етиката да осмисли 
своята социална роля неадекватно, като се превърне в нещо като 
мърмореща недоволна тъща в обществото, коментираща всяка 
стъпка – добра или не дотам добра, на социалните субекти. Поемай-
ки функциите на морален съдник, етиката би поела риска да не бъде 
чута. Обществото, подобно на добре възпитан японец, се изолира 
от ненужния и досаден щум и спуска край себе си психологическа-
та преграда на безразличието, защитавайки територията на своите 
свободи и моралната автономия на личността. Резултатът е отново 
подобен на онзи при първата позиция – етиката би останала извън 
социалния контекст. 

В търсене на своята социална роля ние се ориентираме към раз-
бирането за етиката като активен и креативен участник в социал-
ния живот. Не на негов наблюдател и съдник. 

От гледна точка на развитието на етиката този избор може да 
бъде наречен конюнктурен. Доколкото в световен мащаб прилож-
ната етика отвоюва все по-значимо място в съвременното етическо 
пространство и приложното етическо познание става репрезента-
тивно за етическата наука. Доколкото също така световната при-
ложна етика се превръща в неотменна част от авангардния научен 
дебат, от обществения дебат за съвременните рискове на нашето 
общество, от научните, социалните, административните, правни-
те и т.н. решения и мерки, с които обществото противодейства на 
надвисналите заплахи и прави своя отговорен избор. Бихме казали, 
че етиката участва в диагностиката на съвременните опасения на 
нашето общество – без нея оценката на риска е необмислена. Думата 
на етика задължително е чута при избора на лек за болките на обще-
ството. Съвременните решения са немислими без нея. 

Както по света, така и у нас потребността от етическата екс-
пертиза се осъзнава с различна сила по отношение на различните 

Вместо заключение
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групи социални рискове. Там, където неизвестностите и опасенията 
са най-големи (при значими научни открития, бърз технологически 
напредък и избора на решения при тяхното приложение в практи-
ката), социалната роля на етиката е категорично защитена. Така на-
пример развитието на новите биотехнологии е немислимо без ети-
чески дебат и без етическо участие. Защото изборът на решения без 
думата на етика там е невъзможно – той би означавал задълбочава-
не, а не овладяване на риска. Световната икономика разчита на биз-
нес-етиката при избора на решения в условия на риск. Защото рис-
ковото поведение и овладяването на риска са част от бизнес-играта. 
Тук ползата от етиката е добре осъзната. Новите информационни 
технологии, за които стана дума по-горе, също са сериозно предиз-
викателство пред етиката. На запад рисковете на социализация-
та, въпреки и не така безапелационно, но достатъчно категорично 
също са предмет на етическа дискусия. У нас обаче все още не се 
осъзнава достатъчно ярко необходимостта от етическо присъствие 
в социализационните процеси, което задължава българския етик 
да заеме отговорна активна позиция. 

Общественият дебат по наболелите социални теми е средство 
за разширяване на диалогичността в обществото. Провокирайки и 
участвайки в този дебат, внасяйки в него етически смисли и опо-
ри, етиката може реално да влияе върху “границите на респекта” 
в обществото., От своя страна разширяването на “моралния кръг” 
на респекта е значимо послание за толерантността и търпимост-
та – етническа, социална, културната и т.н. в рамките на нацио-
налното, но и в перспективата на междунационалното общуване 
и съжителство. 

Компетентността на етиката в тази насока се основава на три 
основни стълба. Първият е теоретичен и предполага развитие на 
етическата теория в съответствие със световните стандарти. Втори-
ят стълб е методологичен, а в съвременната ситуация това означава 
развитие на средствата за етическо познание в посока на комплекс-
ността и междудисциплинарността. Третата важна опора на съвре-
менната етика е нейната адекватност на обществените питания, ко-
ето предполага тя да намери своето място в живота на обществото. 

Какви са подходите към реализирането на активната роля на 
етиката в обществото? Това са подходи, които имат стратегическо 
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значение и са ориентирани към развитието на етическата грамот-
ност, към етическо осмисляне и обговаряне на моралните дилеми и 
ситуации, към развитието на моралните чувства и чувствителност 
и формирането на морална мотивация. За целта етиката:

• е отговорна за пълноценното функциониране на единно на-
учноизследователско пространство по проблемите на приложната 
етика. Като развива етическата теория, търси подстъпите към реал-
ния живот и към рисковете на съвременното българско общество. 
Изследва основните морални рискове, пред които е изправено бъл-
гарското общество днес. Анализира съвременната ситуация с оглед 
на определянето на социалните субекти в риск; 

• търси възможни подходи за информиране на социалните су-
бекти по етическата проблематика. Привлича вниманието на со-
циалните субекти към етическите проблеми и тяхната значимост. 
Търси подходящи партньори за реализирането на това – медиите, 
институциите на културата и изкуството, социалните институции. 
Търси адекватното място на етическото обучение в специализира-
ното неетическо обучение; 

• използва специфични за науката средства на въздействие вър-
ху социалния субект. Провокира дискусии по етическата пробле-
матика, като я “превежда” на езика на конкретен социален субект и 
привлича подходящите социални общности и институции в ролята 
на съмишленици. Провежда научни конференции на широка со-
циална платформа, като привлича в дискусията максимално голям 
кръг от заинтересовани субекти – изследователи в различни научни 
области (социолози, културолози, историци, медийни специалисти, 
психолози, изследователи в областта на медицината, правото, поли-
тологията и др.), заинтересовани държавни и обществени организа-
ции, представители на отговорни социални институции и т.н. Също 
така публикува специализирани издания. Търси достъп до студент-
ската аудитория чрез тясно взаимодействие и сътрудничество с ко-
легите от ВУЗ. 

• търси възможности за участие във вземането на политически, 
организационни и професионално-браншови решения от етическо 
естество, като търси достъп до етически институции, комисии; тър-
си своето адекватно място при реализирането на експертната дей-

Вместо заключение
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ност, изработването на етически кодекси и т.н. Търси адекватното 
си място при подготовката на етическите комисии за тяхната спе-
циализирана дейност.

Тематичните области, които се изследват днес от българската 
приложна етика и които са свързани с основните социални и мо-
рални рискове на нашето общество, са много, но сред тях приоритет 
имат:

• морал и национална идентичност;
• моралът в българската политика и моралните рискове, свър-

зани с политическия живот, със социалния преход (промяна на со-
циалните отношения) в обществото, властовите отношения и т.н.;

• социалните рискове в бизнеса, анализирани през призмата на 
моралните ценности, в търсене на действащи етически решения, 
които отговарят на съвременното развитие на бизнес-етиката;

• екологическите рискове у нас, изследвани от гледна точка на 
моралните ценности и с познаването на съвременните тенденции в 
екологическата и на глобалната етика;

• биомедицинските рискове и дискусията за етиката в българ-
ското здравеопазване. Усилията на етическата общност в тази насо-
ка се институционализират със създаването на Български биоети-
чески комитет, създаден през 1997 г по инициатива на Института за 
философски изследвания и неговата секция “Етика” и с участието 
на водещите в проблемната област звена и учени;

• моралните рискове, пред които е изправено нашето общество 
във връзка с развитието на новите информационни технологии и в 
контекста на актуалната медийна политика; 

• рисковете, свързани със социалните противоречия в обще-
ството (конфронтация, терор, насилие, престъпност, агресия);

• моралните рискове на социалното неравенство, темите за 
бедността, справедливото разпределение, социалното отхвърляне 
(болест, безработност, бездомност, престъпност). Анализира от цен-
ностна гледна точка рисковете на социалното неравенство, осветя-
вайки темата за хора в неравностойно положение – полове, етноси, 
деца, възрастни, болест, зависимост, бездомност, безработност, са-
мотност и др.;

• рисковете на международните социални практики;
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• моралните рискове, свързани със съвременното състояние на 
социализацията на децата и младежите в България, и др. 

Настоящето изследване показва, че българската национална 
идентичност има свои морални източници и че нейното съхране-
ние и развитие зависи от етическата компетентност на обществото. 
Разширяването на етическия дебат се отразява върху етическите 
рамки в обществото, влияе благоприятно върху културната среда. 

Емилия Маринова
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