
България –  

потенциал, проблеми, перспективи 
 

Осъзнаване на българската личност 
 

    

 

Как би могъл човек да разгледа своя народ? Как би могъл да очертае известни 

граници на неговата национална идентичност и да потърси себе си в тях? За целта 

трябва да има поглед върху настоящето, сведения за съвременния манталитет на този 

народ, наблюдения върху начина му на живот, негови достижения, падения и амбиции. 

Да съумее да открои качества и недостатъци, известни сходства и особености, 

отличителни за него. Това обаче е недостатъчно, тъй като не би могъл да бъде 

обективен, без да се върне назад във времето и да открие причинно-следствените 

връзки, поради които днес народът изглежда по един или друг начин, устремен е в една 

или друга посока. Можем да се похвалим с придобивка като национално самосъзнание 

единствено като проследим тези нишки, попълним празни места и си изградим ясна 

картина на текущия ни съвместен живот като нация. 

За да постигна именно това, ще се обърна към историята. 

  След като подписването на Сан-стефанския мирен договор слага край на Руско-

турската война и на до болка познатото ни Османско робство (а то е робство, не е нито 

„владичество“, нито „присъствие“,  както напоследък е удобно да се пише) България е в 

едно окаяно състояние. Свободата ни е само на хартия и до обявяването ни за 

независима държава през 1908г. оставаме зависими от Османската империя, плащаме 

ежегоден васален данък под суверенитета на султана. Открояваме се със своята 

изостаналост. Докато множеството европейски държави са преминали през две 

Индустриални революции, ние тепърва приемаме своята конституция, дори след 

Гърция, Сърбия и Румъния. С вдигането на турското було този контраст става ясен за 

масовия българин.  

В резултат на това се пораждат паралелно илюзорното вярване в „утопичния 

Запад“ и тенденцията към неоправдана русофилия. Изключително актуалните и днес 

сравнения между България и Западните страни, България и Русия, винаги в полза на 

последните. Западният просперитет срещу българския упадък, Русия, представена като 

безкористна спасителка на българския народ. Тези фактори формират България като 

подражателка, като бледо подобие на това, което е Русия и по-късно западният свят.  

Руското влияние е съвсем явно. Четиридесет и шестте години комунистически 

режим, граден по образец и под контрола на СССР, изпълнен с множество идентична 

пропаганда, е добре познат на всекиго. Задължителното изучаване на руски език в 

училищата, социалната бариера, изградена около църквата (пример за това е 

излъчването на музикалния фестивал Сан Ремо от 23 часа на Великден), чистките в 

самото начало на режима по Сталинов образец, цялостният култ към партията. 

Функциониращите четиридесет и четири концлагера в периода 1944-1962 г., в които са 

изпращани предимно нереални престъпници – поети, музиканти, артисти и изобщо 

„врагове на партията, се явяват еквивалент на ГУЛАГ и не по-малко свирепа 

репресивна машина сама по себе си. За този тъмен кът в родната ни история се говори 

рядко, но той остава факт. Сходствата са твърде многобройни, защото въпросният 

комунистически режим е кулминация на едно целенасочено масово подтикване към 

русофилия, водещо началото си още от Руско-турската война. Тогава Русия ни избавя 



от игото. Явява се наша освободителка. Това и до днес остава най-силният аргумент на 

русофилите. Но нека обърнем внимание на написаното от Вазов, неведнъж спряган 

като русофил,  в стихотворението „На руските войни“ : 

 

 

О, руси, о, братя славянски, 

защо сте вий тука? Защо сте 

дошли на полята балкански 

немили, неканени гости? 

 

Вий някога знаме Христово 

развяхте на благо човешко – 

строшихте ни игото тежко, 

а днеска носите ново. 
 

Друг важен момент е реалната причина за Берлински конгрес – това, че Русия 

разглежда Сан-стефанския договор като „обикновен прелиминарен протокол“ (в 

нареждане от Петербург до граф Н.П. Игнатиев) прави неизбежно свикването му 

поради огромното влияние, което тя добива на Балканите, явяващо се заплаха за 

външната политика на Великите сили. Ото фон Бисмарк казва на конгреса: „Ще 

гласуваме с Русия по българския въпрос“ и по-късно ще напише: „Когато свикахме 

конгреса през 1878г., съвсем нямахме предвид интересите на България. Интересите ни 

[на Германия] тогава налагаха да се съобразяваме с тези на Русия“. Тогава Русия също 

така дава Северна Добруджа на Румъния като компенсация за Бесарабия и 

Поморавието на Сърбия. Крайният резултат от конгреса е добре познат. Безмилостно 

разпокъсване на България, изправяне пред нея на нерешимия въпрос за национално 

обединение, напълно отричане на Сан-стефанския идеал (непостигнат и до днес) и 

развой на събитията в полза на всички освен българите. България се превръща в 

изкупителна жертва на европейската политика. 

Това закотвя в българската народопсихология комплекс, култивиран по времето 

на самото робство. Българинът е жертва. Жертва на османците, жертва на Европа, 

вечна жертва на обстоятелствата. Водещ наш проблем е поставянето ни в тази позиция 

и постепенното и приемане като даденост, без възражения. Спрели сме да се ръководим 

и сме се оставили да бъдем ръководени. Копнеем за „промяна“ - каквото и да означава 

това за българина – но не се стремим към нея, не я извършваме, ние чакаме тя да се 

случи. Безучастни сме спрямо самите себе си. Българинът не взема решения, не носи 

отговорност. За него е само резултатът и затова той е потърпевш. Потърпевш е, защото 

е пасивен и е пасивен, защото е потърпевш. Приел е кроткото, скотско съществуване на 

народ, който не предизвиква никакво вълнение, който просто се носи по течението и се 

оставя на бурите. Политическата безизходица го сломява, обезверява го. Културният 

упадък го натъжава. Българинът не харесва българската действителност. Дори се 

срамува от нея. Към днешна дата България остава изостанала и незападна в съзнанието 

му. Навън му се струва по-добре. По-добре уредено, по-добре изградено, по-богато, по-

добре оформено, по-добре от тук. На българина му липсва вяра в България. Има нужда 

от заздравяване на своята връзка с родината, националната му идентичност е болна. 

Ако го попиташ, той гордо ще ти разкаже за Стара Велика България, за Златния Век, за 

могъщите ни ханове и царе, за Възраждането, за великите ни революционери. За 

българската литература, за Ботев, Яворов, Вапцаров. За Вазов, Димов, Талев. За 

българката народна песен. За съвременната ни държава обаче не се говори с такава 

охота, настава неловко мълчание. България с нейната нездрава демокрация, ВИС1 и 



ВИС2, евро-проекти и европари, които отиват в евро-джобовете на  евро-престъпници. 

Чиито евро-депутати продължават умишлено да поддържат циганската общност в 

сегашното и потресаващо състояние, за собствена политическа изгода и за сметка на 

социума. Евро-лъжи, евро-корупция. България, в която можеш да протестираш за 20 

лева за половин и 50 лева за цял ден (говоря от личен опит). Където тези протести 

продължават година, заразени с корумпирани подставени лица, без да се заявят общи 

искания и цели, и на практика остават безрезултатни. В която хора се запозапалват пред 

президентството и това не се разглежда като нищо повече от любопитна новина, 

двадесет секунди на екрана, половин страница във вестника. В която учителите 

обявяват гладна стачка и припадат по площадите, за да повишат заплатата им на 500 

лева. Която плаща на учените си дори по-малко. Чиято бюрократична система умело 

ограбва всяка стотинка, тъпче и принизява гражданите, както и е наредено. Която 

подхранва собствения си упадък, като прави всичко по силите си, за да потисне 

потенциала, да ограничи перспективите за развитие на своите граждани и да ги влее в 

огромната разочарована емиграционна вълна.България с цялата и грозна хаотичност, 

погубна неуреденост. В която всеки предлага, но никой не приема. Всеки е критик, но 

артистите са малко. Всеки говори, но никой не действа. 

Тази България, такава каквато е днес, е изключително подходяща за чуждо 

влияние в полза на чужди интереси. Такова едно влияние се явява пропагандирането на 

западни ценности, западен на начин на живот, които от своя страна се явяват пълнеж на 

демокрацията ни. Защото, докато налагането на западна или по-точно американска 

култура е проблем от световен мащаб, страни като България, изпаднали в политическа, 

културна и духовна отпадналост, са изключително податливи. 

Въпросната американска култура е всъщност американската масова култура. 

Простичка, пошла и забавна, тя е изключително подходяща за обикновения човек. 

Задоволява първичните му желания, подкрепя елементарните му възгледи. Вносът на 

такава култура излиза изключително изгодно на управниците ни, защото е в унисон с 

целите им. Те нямат интерес от един критично и трезвомислещ народ, съставен от хора 

със самостойно съзнание, а при наличието на толкова много развлечения и новости за 

българина, при това западни, няма опасност това да се случи.  

Една от първите новости, които навлизат масово след 1989 г., са наркотиците, 

по-конкретно тежките наркотици. За това също говорим рядко. Не оценяваме докрай 

магнитута му. Те се явяват едно от най-ефективните оръжия против просперитета на 

всяка нация, защото засягат ключов за развитието и тип хора. Не засягат ограничени, 

едностранчиви личности. Те са научени, че това е нещо лошо, и не поставят казаното 

им под съмнение. Жертва стават именно интелигентни, емоционални, млади хора, 

отворени към нови възможности, до скоро недостъпни за тях. Хора на които се гледа 

като бъдещето на една държава. Хора, които ще оформят „мозъка“ на обществото ни. 

Бъдещи адвокати, лекари, артисти. Бъдещи майки и бащи. Така се пуска една зараза – 

наркотичната зависимост, която е плъзнала по цял свят и от две десетилетия заплашва 

българина. Идеалният капан за самоуверения млад човек. Ако изобщо може да се 

говори за позитивен аспект, що се отнася до „Желязната завеса“ , това е именно 

цензурата и забраната на запада и западното (разбира се, за сметка на много стойностни 

неща и не за друго, освен за налагането на гореспоменатата диктатура). Това е отчетлив 

пример за това, как може би нашата прословута изостаналост, не е толкова лошо нещо, 

колкото сме накарани да мислим.  

Друга важна стъпка в „наваксването“ е разрастването на българския 

телевизионен ефир. Това е, и винаги ще бъде, един от най-ефективните методи за 

манипулация или поне докато „всички гледат телевизия“. Пропаганда, която 



доброволно вкарваме в дома си, на която сами подлагаме себе си и близките си 

всекидневно, часове наред.  

След основаването си през 2000 г.  bTV, която е бившо притежание на Рупърд 

Мърдок и настоящо на Роналд Лаудър (и двамата са американски медийни магнати), 

бавно, но сигурно измества Националната телевизия като най-гледаната в страната. 

Като включим и шест от най-слушаните радиостанции в България, които са притежание 

на bTV Media Group, това поставя около 40% от българския ефир, практически, в 

американски ръце. Те, от своя страна, старателно го запълват с техните 

умопомрачителни, монотонни, сериали, мини-сериали, ситкоми, екшън филми, плоски 

комедии, реклами, реклами и пак реклами.Канализират всичката пропаганда, която 

налага целите им в денонощната си програма, докато българите гледат с интерес. Най-

накрая им се показва така жадуваният западен свят, синтезиран специално за тях. 

Прекрачва прага им с натискането на едно копче. Американско нашествие в 

българското съзнание, проникващо дълбоко в българската душевност в опит да я 

моделира, принизи и разяде отвътре. Една грозна схватка между България и САЩ, в 

която, изглежда, губим, при това без да то осъзнаваме. Единственият разредител в този 

концентрат от манипулация са еквивалентно пошлите латино-американски сериали и 

турските, които просто рекламират Турция изключително успешно. И докато 

българинът над тридесет и повече години свиква и се приобщава, поколенията от 

последните две десетилетия израстват и се възпитават в тази среда. Те не познават 

друга. Филмите, музиката, дори книгите, които им се предлагат от ранна детска 

възраст, не са български, не са дори балкански. Образецът, поставен пред тях, е чужд. 

Американската мечта обединява желанията и стремежите им. Израстват в разрез със 

собствената си култура, чувстват се не на място в собствената си държава и веднага 

щом им се отвори възможност, я напускат безвъзвратно и намират мястото си навън, 

където всъщност са отгледани да бъдат. Това са българи, които не искат да имат нищо 

общо с родината си. Тук не става въпрос за заимстване или влияние, това е културна 

инвазия.  

Еманация на това е приливната вълна от молове и мини молове, която залива 

страната в последното десетилетие и която изобщо не се разглежда като проблем, даже 

напротив. Тя е проявление на набралото инерция в САЩ свръхстроителство, което се 

превръща в глобален проблем (50% от тамошното строителство е осъществено след 

1980г.). Моловете в България в момента са 30, като още 15 се строят. За ЦУМ се говори 

като за първия български мол. А какво са наистина моловете освен мегаломански, 

еднообразни, американски храмове на капитализма, изпълнени с еднакви дрехи, вредни 

храни, ненужна електроника, снабдени с кино салони, обсипани с монитори и 

билбордове, които да налагат многобройните реклами, подтикващи към незабавна 

консумация? Защото рекламата е най-добрият приятел на консуматора, тя го насочва, 

води го, диктува от какво има нужда той. А българинът се оставя да му бъде 

диктувано. Множество български семейства „развличат“ себе си в тези места. През 

почивните си дни обличат дрехите си, закупени от мола, качват се в западните си коли, 

криволичат по разбитите ни пътища, паркират ги в гаража на мола и се впускат в един 

ден, изпълнен с изкуствено забавление, изкуствена храна, изкуствено съществуване на 

едно изкуствено място. В мола не е като в България, друго е, ново е. Там са нещата, 

които радват българина. Той е научен да харесва и предпочита марковото пред 

практичното, да свързва цената с качеството. Колкото по-добре позната е марката, от 

която купува, толкова по-добре се чувства за себе си .Задоволява първичните си 

копнежи, движи се безметежно и спокойно сред други като нещо, устремени към 

материално задоволяване. Става жертва на всеки един трик, който му се прилага, нито 

за секунда не обмисля действията си. Прави точно каквото се изисква от един примерен 



консуматор. Това е масов феномен. Така избива българският национален комплекс за 

малоценност – чрез самоцелно консумиране и свърхпотребление по западен модел. 

Това е глобален проблем, със силно проявление у нас, защото тук внесената култура 

попълва липси. Но не липси в българската култура, а липси в съзнанието, в 

себеусещането  на българина, породени от гореспоменатия комплекс. Българинът не 

просто консумира, той консумира наравно със западняците, наравно с хората, в чийто 

свят иска да живее. Така западната вълшебна приказка, която се върти в главата му, 

оживява. Това е причината западният модел да работи толкова добре в България. 

Образецът, по който е изградена съвременната ни държава, е чист антипод на 

комунизма, който е натоварен с твърде много негативи, върлувал е твърде дълго. Този е 

актуален, ефикасен, глобален. Поддържан е от млади, защото към това са приучени, 

това им е показано като верен път и от стари, защото осъществява вечната мечта в 

България да е като на запад, въпреки че сме на изток. А и в не малка степен заради 

антируския елемент на западната култура. Отричане на строя, който вече ги е опарил, и 

предлагане на така желаната и търсена алтернатива.  

Но за жалост, докато е толкова целеустремен в това да се превърне в западняк, 

българинът остава сляп за моралната, духовната и дори чисто физическата разруха, 

която този модел сее. Жъне такъв огромен успех, защото е най-убедителен в заблудата 

си, най-коварен в манипулацията си, най-ефективен в заробването ни. Води до 

глобални кризи от всякакво естество. Налага един екстремен индивидуализъм и 

стремеж към конкуренция, неприсъщи на човешката природа по начало. Отнема 

милиони човешки животи във войни, породени единствено от алчност и 

безскрупулност, изпива цели континенти. Кара те винаги да се съмняваш в себе си и 

никога в него. Налага се безвъзвратно, защото заедно с идеологията си, налага 

психологически модел, при това достъпен за масите – този на консуматора. Това не е 

просто нарицателно, това е тип човек, вид начин на мислене, който се загнездва трайно 

в съзнанието на българина. Човек, убеден в правотата на предложения му 

капиталистически, псевдодемократичен режим, тихо преглъщащ недостатъците му 

заедно с плодовете на масовата култура, борещ се неусетно не за просперитет, а за 

оцеляване, без да осъзнае нито за миг какво върши. Лесно залъган от илюзията, че има 

право на избор, че неговият глас „има значение“ и „ще бъде чут”, не осъзнава реалната 

си роля. Тази лъжа се подхранва целенасочено. От политическата игра зависи много, в 

нея са вплетени твърде многобройни интереси от всякакво естество. Обикновеният 

човек просто няма думата. Предоставена му е тази формалност, която го кара да мисли, 

че е дал своето като гражданин, че участва във взимането на големи решения, докато на 

практика те вече са взети, когато той пуска бюлетината в урната. Българинът и човекът 

изобщо, остава безучастен. Това не се отнася само за тук и сега. Отнася се за миналото, 

ще се отнася и за бъдещето, навсякъде. Важи за всяко едно държавно управление 

независимо от идеологията, конкретните лозунги, фиксираните цели, задните мисли и 

празните обещания. В естеството си, всички режими са устроени така, че определени 

групи от хора да са облагодетелствани, за сметка на остатъка. В ядрото си, самата идея 

за държавно управление, било то диктатура на пролетариата, на личността или 

демократично правителство, е елитарна. Ботев пише във в.”Знаме” през 1874 следното 

по темата: „...законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълното право да 

кажем, (заедно с Прудона),  че всяко едно правителство е заговор, съзаклятие против 

свободата на човечеството.“  

Тук се отваря изключително важен въпрос, ключов за развитието на България и 

света изобщо. Какво правим, когато осъзнаем, че това, в което вярваме цял живот и 

смятаме за неуспорим факт, се доказва като невярно, а ние като заблудени? Как 

процедираме ние, българите, когато осъзнаем, че вечното чакане на промяната, в което 



сме се впуснали, е обречено, напразно? Докато бездействието е издигнато до 

национална идеология, изведнъж се оказва, че трябва да действаме, при това сами, без 

чужда помощ и насоки, без образец, без модел за подражание. Как българското 

съзнание се помирява с тези факти? Как преобръща вярванията си и започва да поема 

нещата в свои ръце? Накъде поема изобщо?  

Справянето с този хомот, тази страшна тежест на вечното неудовлетворение, 

зависи само от нас българите или по-точно от нашите собствени съзнания. Нищо не би 

могло нито да реши проблема, нито да помогне на този етап. Битката е психологическа 

и на индивидуално ниво. Пречката, която сегашната система поставя пред нас, е, че ни 

кара да се борим за оцеляването си, вместо за напредъка си. Ежедневието ни е 

конструирано с цел да бъде монотонно и заробващо, но и забързано, изпълнено с 

множество стресови ситуации. Това ни поставя в една изключително неизгодна 

позиция, често буквално не ни остава време да мислим. Усилията ни се впрегнати в 

грешна посока. Винаги работим за някого другиго, но не и за себе си и това ни се 

отразява. Влияе на психическото и физическото ни здраве, на отношенията ни, на 

себеусещането и светоусещането. Прави ни твърде едностранчиви, твърде избухливи, 

твръде затворени. Кара ни да правим излишни компромиси, да жертваме много в 

замяна малко. Насилва ни да живеем живот, който не можем да наречем свой, в който 

се чувстваме външни , отделени един от друг. Тласка ни към себевглъбяване, егоизъм. 

Фокусира вниманието ни върху маловажни, дребнави, излишни неща, на които се 

придава огромно значение, за да подсилват заблудата ни. Засилва противоречията в 

един твърде противоречив свят сам по себе си. Всичко това ни консумира и ни 

отдалечава от истинските ни стремежи. Забравя ме за тях, потискаме ги и това ни прави 

нещастни. Оставяме живота да ръководи нас, вместо ние него. Правим какво правят 

другите, какво ни се казва, каквото се изисква от нас, каквото „трябва”, но никога 

каквото ние искаме. Затрупани сме от задължения, които поглъщат правата ни живи. 

Държим един друг в тези коловози, защото мислим, че това е правилно. Жертваме 

личността си, за да угодим на нормата. Живеем безпаметно и без надежда за утре, 

задушени от собственото си безхаберие. Рядко търсим смисъл в действията си. Научени 

сме да се примиряваме, без да сме се опитали да направим промяна. В това се изразява 

съвременното робство, това е робство, преди всичко, на съзнанието, а българинът 

определено е поробен. Това е репресивната машина, на която се оставяме да бъдем 

жертви днес, и тя е по-добре смазана от всякога. Наша цел номер едно трябва да е 

революция на съзнанието. В това се крие нашият потенциал, в това са заложени 

перспективите ни. За тази революция не излизаме на площадите, не издигаме нетрайни 

лозунги, не пишем манифест. Тя няма правила, има само крайна цел – свобода на 

съзнанието, свобода на личността. Няма как да бъде извършена колективно, тя започва 

от индивида. Самостоятелният човек трябва да направи първата стъпка сам за себе си. 

Преди да се изправи пред обществените, трябва да събори първо своите прегради, да 

разбие предразсъдъците си, да се научи да не си пречи сам. Да отстоява себе си, своите 

истини, своите амбиции независимо от външни фактори. Да не губи вяра, преди всичко, 

в самия себе си. Да стъпи здраво на краката си, да поема собствената си тежест, да носи 

отговорност за собствените си действия. Да отдели себе си от масата. Да се разграничи 

като личност, без да забравя, че е част от едно цяло. Българският народ ще се 

стабилизира само и единствено когато българският индивид е стабилен. Всеки има 

капацитета за това, стига да е осъзнат, да намери сили да разомагьоса света около себе 

си и да вземе живота си в свои ръце. Това означава да си свободен, а българинът е 

свободолюбив по природа. Трябва само да се осмели да получи свободата си. 

 


