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Съвременният 
радикализъм-
естествен 
демократичен 
процес
Доц.д-р Тошко Кръстев

Пониятието „радикализъм“ най обобщено 
може да се определи като политическо течение, 
което е за коренни промени в обществото,което 
защитава и прилага радикални мерки при реша-
ването на определен проблем.

Според „Организацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа“ радикализма е процес, 
при който се достига до крайност на мненията, 
възгледите, идеологията до степен на яростно 
отхвърляне на алтернативните идеи. Радикали-
зацията се характеризира с решителна готов-
ност за налагане на собствените идеи дори чрез 
отхвърляне на демокрацията и предприемане на 
насилствени действия, като необходим и оправ-
дан начин на протест, срещу определена група 
хора или срещу цялото общество, в което живеят.

За образованието 
в България 
по време  на 
османското 
робство и 
първите ни 
будители
Николай Ив. Петров, проф. д.т.н., д.ик.н.,                                                 
академик на АИР и Сърбия

След края на 14-ти век за нас българите настъ-
пват три тъмни, страшни и безпросветни века, 
поради различието на езика ни спрямо този на 
поробителите ни османци. Благодарение на хри-
стиянската вяра, църк-вите, манастирите и раз-
бира се Паисий Хилендарски написал ,,История 
славянобългарска” сме оцелели като народ. 

Към края на 18-ти век, Отоманската империя 
започва да запада и се различава съществено 
от европейската цивилизация и образование. 
Създа-ват се интензивно църковни училища, 

Празникът на 
българските 
будители и 
плагиатството 
Проф. д-р, инж. Пламен Братанов, 
доктор на социологическите науки

Дейците и тружениците в българската на-
ука заемат своето значимо и достойно място 
в духовния  пантеон на българските будители. 
В своята неуморна, безкористна и плодотвор-
на работа, обаче те повече или по-малко са се 
сблъсквали със случаи на кражба на идеи, а и 
на научни приноси. Причината за всички тях и 
казано в най- общ смисъл е естеството на тях-
ната работа, както и условията и променящите 
се обстоятелства в които тя се осъществява. 
Самото плагиатство по традиционното си зна-
чение специално в научните среди е опреде-
ляно като грабеж или похищение на цели тек-
стове, резултати и постижения. В речниците 
същото понятие се дефинира най-често като 
издаване на чуждо произведение за собствено. 
Това отвратително явление специално по отно-
шение на авторството в науката у нас означава 

ЧЕСТИТ ТРАДИЦИОНЕН 
ПРАЗНИК НА 

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
С ТЪРЖЕСТВЕН 111-и ПОКЛОН 

ПРЕД ТЯХНОТО ДЕЛО И ПАМЕТ!    
ДЪЛБОК И ТЪРЖЕСТВЕН ПОКЛОН ПРЕД НАШИЯ ВЕЧЕН 
ПАТРОН ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – НАРОДЕН БУДИТЕЛ 

И ПРЪВ ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
ВЪЗРАЖДАНЕ С „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ ОТ 
ВСИЧКИ НАС – УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ 

на АКАДЕМИЯТА ЗА  ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ГРАЖДАНИ НА Р БЪЛГАРИЯ! 

Председател на АИР 
– акад.проф.д-р Иван 

Величков

ник се отбелязва ежегод-
но с факелни шествия на 
1-ви ноември и е офици-
ален празник в Република 
България.

Духовното просвещение 
на българския народ дава 
тласък на национално ос-

На стр. 3

Денят на народните бу-
дители е общобългарски 
празник, ознаменуващ де-
лото на българските про-
светители, книжовници, 

революционери и свети 
будители на възражда-
щия се национален дух, 
стремеж към образование 
и книжовност. Този праз-
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В съвременния свят могат да се разграничат ня-
колко основни вида радикализъм:

Насилствен радикализъм - явление, при което 
отделни личности или групи възприемат мнения, 
възгледи и идеи, които могат да доведат до актове 
на тероризъм.

Насилствен екстремизъм е явление, при което 
отделни личности или групи подкрепят или извъ-
ршват идеологически мотивирано насилие, за да 
постигнат своите идеологически цели.

Дерадикализацията е процес, най-често осъще-
ствяван посредством система от програми и мерки, 
имащи за цел да редуцират крайността на възгледи-
те и да реинтегрират в обществото хора, които вече 
са радикализирани.

Деангажиране е процес, при който дадена лич-
ност се отказва от активно участие в радикална гру-
па или радикална дейност. Този процес на промяна 
не означава непременно, че съответната личност се 
е отказала от своите политически или идеологиче-
ски виждания. 

Като цяло радикалните хора вярват в определе-
на идея и самоотвержено я разпространяват сред 
другите, което постепенно води до различните му 
прояви: религиозен радикализъм, политически 
ляв и десен радикализъм, спортен екстремизъм, 
расизъм и тероризъм. Тези хора се възприемат по 
различен начин и живеят в съвършено различен 
свят. Ето защо не може да се опрости проблема с 
радикализацията и тероризма до нивото на кон-
венционалните военни действия. Това е погрешно 
и безсмислено. Напасването на две несъвместими 
психологически системи не може да се постигне със 
силата на оръжието.

Радикализмът като социално явление не е 
новост в човешката история. Той се заражда като 
групова несъвместимост и е довела до много кърва-
ви конфликти в световната история. При повечето 
от тях основния аргумент е бил разликата между ис-
тината в очите на човешкото мнение и настоящата 
истина, която се явява такава, чрез човешката вяра.

Августин Блажени твърдял, че начало на всяко 
зло в човешката душа е своеволието. Свободната 
воля води до разлика в светогледа на хората. Осо-
бено когато са намесени вярванията, тази разлика 
в мирогледа винаги води до кървави стълкновения.

Днешния свят е в нов етап на цивилизационно 
развитие и следователно има променени разбира-
ния, които са много жестоки за повечето от хората, 
цели държави и народи, които се борят за място в 
променящия се свят. Затова радикализацията  тряб-
ва да се разглеждат като продукт на „Глобализаци-
ята“ и естествен процес на развитие. Теоретиците 
на глобализацията казват, че това е поредица от 
емпирично наблюдаеми промени, но обединени от 
логиката за превръщане на света в един единствен 
елемент с „глобална взаимозависимост плюс гло-
бално съзнание“.

Глобалното съзнание изменя цялата система във 
вътрешния свят на човека, възгледите, светогледа, 
вярванията и начина на живот на човека. С други 
думи, борбата вече не е за територия, не е за ресур-
си, не е за икономическо положение, а е борба на 
съзнания и цивилизации, които се борят за осигуря-
ване на бъдещето си

Ако разгледаме случая, когато двама души жи-
веят в един и същи град, например София, но еди-
ният живее в хубав квартал, а другият - в неудобен 
и мръсен квартал, техните възгледи за града ще 
бъдат различни, дори може да се окажат несъвме-
стими. Всичко се усложнява от факта, че всеки исто-
рически във времето, има своя собствена картина 
на света, която се променя непрекъснато, но никога 
не я вижда пълно и абсолютно вярно.

Глобализацията бързо променя позициите в жи-
вота на много хора и ги кара да сменят бързо вярва-
нията си. Тези, които не могат лесно да се адаптират 
страдат и техните вярвания стават несъвместими с 
останалите. Те се радикализират като носители на 
определена социално групова етнически-национал-

но-религиозна идеология.
Глобализацията преди всичко променя начина на 

живот на хората, така както до сега не се е случвало 
в историята на човечеството.

Глобалните промени в бъдеще ще са с такава ве-
личина, че нито една нация или общност не са гото-
ви за тяхното възприемане, никоя страна не може 
да се справи с тях сама. Постоянно употребяваните 
от хората технологии стават все по-бързо излишни и 
се заменят с изцяло нови. Много области са обезлю-
дяват, а други бързо стават пренаселени. Днешните 
добродетели ще бъдат обект на подигравки и недо-
статъци утре. Ето защо ние трябва да се „преоткри-
ем“, преосмислим или най-малко да се видим в „Но-
вия глобален свят“. Разцветът на радикализацията 
и тероризма показва липсата на опит да се разберат 
по между си хора с друга психология и именно тази 
несъвместимост на културите създава радикализа-
цията.

Ясно е, че тя се появява на фона на критична 
маса от психологическа и политически нестабил-
ност. Само при критичните стойности на това състо-
яние може да се получат самоубийствени атентати, 
терористични актове със смърт на десетки хора.

В Европа  80 % от гражданите смятат Ислямския 
радикализъм за най-голямата заплаха, но исти-
ната е, че у нас се срещат много други видове по-
литически радикализъм, както и футболен радика-
лизъм. Футболното хулиганство и тъй наречените 
„бръснати глави“ се пораждат от редица мотивира-
щи агресията социални и икономически фактори: 
бедност, религия, регионални проблеми и др.

Образуването на подобна пропаст между различ-
ните групи  лесно може да се предскаже чрез мо-
ниторинг на психично - политическата стабилност 
на обществата. Тази стабилност има естествена 
природа и връзките между психичните феномени 
и политически явления могат да бъдат изразени в 
количествено отношение по метода на системния 
анализ.

Строго научно погледнато под система се разби-
ра, организация, в която отделните елементи рабо-
тят заедно, за да получите общ ефект, който един 
елемент не може да постигне сам. Системата има 
йерархична организация, съобразена е с една обща 
цел, има компоненти за измерване и управление. В 
случая с радикализацията и тероризма от основно 
значение са качествата на гражданското общество 
влияещи на способноста да разрешават конфликти 
или да ги усилват и задълбочават.

Това, което наблюдаваме сега в многобройни-
те радикални прояви , е известна промяна или по-

скоро „отваряне“. И това не е случайно. Възходът на 
радикалните организации и движения, може да бъде 
обяснен с тенденциозното разширяване на идеоло-
гическото поле, с което те боравят. Това не трябва да 
се разбира като отстъпване или изместване от тра-
диционните за радикалните организации позиции. 
По-скоро като тяхното разширяване чрез подходя-
що интерпретиране, своеобразно „нормализиране“. 
Най-осезаемо това се наблюдава в преминаването 
от чисто националистически нагласи (защита на ин-
тересите на една нация) към общоевропейски – по-
литики в подкрепа на цялата европейска общност и 
стремеж за нейното предпазване от отрицателните 
ефекти на имиграцията. Партии, досега определяни 
като „антиевропейски“, днес говорят за ценности и 
интереси на европейските граждани и резултатът е 
налице – удвоен електорат. „Нормализирането“ се 
явява стратегия, която гарантира масовост.

От друга страна, усилването на радикалните тен-
денции, надигащи се през последната година, е пре-
рогатив именно на нови движения и организации. 
Крайните и неприемливи за традиционните партии 
идеи се усвояват от радикалните организации и се 
превръщат в така наречения (или познатия вече) 
„протестен вот“. Страничният ефект е разпростра-
няването и легитимирането на радикалните идеи 
сред обществото.

Но допускането на алтернативно политическо по-
ведение има и положителни черти. Предоставянето 
на алтернативна политическа визия, каквато се явя-
ва популистката,  провокира „нормалните“ партии 
да обърнат внимание на неглижираните социални 
проблеми.

От противоположната страна на бързия възход на 
радикализиращите се структури, стои мнението на 
традиционното политическо пространство, характе-
ризиращо ги като опасни, антидемократични, най-
общо като заплаха за установения демократичен 
ред. Определянето им обаче като „лошите“ на по-
литическата сцена само по себе си е акт на недемо-
кратичност. Те са продукт на демокрацията. Опитите 
за маргинализирането или груповото им осъждане 
рискуват да подкопаят идеологическите основи на 
демокрацията. Евентуалното им ограничаване ще 
увеличи популярността им и ще дискредитира де-
мократичния режим. Първо трябва да бъдат допус-
нати да се развият и чак тогава да могат да бъдат 
сравнени и оценени като допустими или не. Само 
пълната свобода за развитие на крайните полити-
чески прояви е в състояние да осигури тяхното 
естествено маргинализиране - там, където има 
работеща демократична публичност.

От стр.  1

Съвременният радикализъм -
естествен демократичен процес



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
3

които към средата на 19-век са над 1500. Първо-
начално тези училища са били килийни с учители 
монаси, по-мещавали са се в манастирите или в 
малки стаи към църквите. Наблягало се е на еле-
ментарната аритметика, на естествознанието, на 
четмо и писмо, и разбира се на вероучение. От 
друга страна, поради недостига на учители, се е 
практикувало и взаимообучението, при което по-
големите, будни и по-образовани юноши са обуча-
вали (под наблюдението на учителите), по малки-
те и начинаещи ученици от долните класове. 

В началото на 19-век започват да се създават 
и така нар. класни български училища – главно в 
градовете с наети учители, преподаващи основ-но 
дисциплини с граждански харктер като математи-
ка, география, история, естествознание. Водили 
са се часове по вероучение и граматика на род-
ния ни български език създаден от братята Кирил 
и Методий и признат от католическата църква в 
Рим. Учениците са имали часове по рисуване и 
гимнастика. 

Започват да се печатат у нас и в съседните нам 
страни учебни помагала, книги, вестници, кален-
дари на български език. Печатат се и щам-пи, из-
работени с помощта на модерната по онова време 
технология на литографията, изработена върху 
камък или медна плоча. Текстовете печа-тани и 
издавани извън рамките на султанската империя 
(Белград, Браила, Букурещ, Одеса и др.) са били 
с противодържавно съдържание и призо-вавали 
за обединение на славяните и всички поробени от 
османците на-роди. По този начин се поддържал 
българския дух и вярата в предстоящото освобож-
дение от братята славяни (преди всичко руснаци).

По същото това време в по-голямата част от 
българските села и градове са се строели учили-
ща. Обикновено това са били по представи-тел-
ни сгради според разбиранията за онова време. 

Строели са се и се обно-вявали православни 
църкви (по-ниски сгради от джамиите, според на-
ло-жените норми от онова време) в които се е слу-
жело на църковно-славянски език. Даскалът (учи-
телят) е бил уважавана личност с добра годишна 
зап-лата, събирана с волните пожертвувания на 
родителите на обучаваните български деца и под 
контрола на българската общност в съответното 

населено място. За по-образованите българи да-
скалуването и свещенослуженето са били едва ли 
не двете единствени възможности за интелектуа-
лен труд в рамките на видимо загниващата импе-
рия на османците. 

Теологическо образование се е получавало ос-
новно в Русия и в този смисъл трябва да се при-
знае, че след края на 18-ти век султанската власт 
не е препятствала желаещите българи да се обра-
зоват за бъдещи свеще-ници, ръкополагани впо-
следствие от няколко по-висши духовни сънов-
ници. Създават се и функционират три български 
гимназии в Болград (Бе-сарабия - днешна Репу-
блика Молдова), Пловдив и Габрово.  Гимназисти-
те са имали висок обществен статус, като след 
тяхното успешно дипломиране са били наемани 
за учители отново в гимназиите.

Известни и богати българи са финансирали 
будните младежи да следват във висшите учи-
лища на страни с утвърдена университетска дей-
ност. До Освобождението ни през 1878 г. в Русия 
са завършили около 800 човека, в Османската им-
перия около 400, в Сърбия, Румъния и Австро-Ун-
гария около 200 души, в Гърция и Чехия по около 
100 и др. Структурата на образователната ни си-
стема от онова време се е различавала в голяма 
степен спрямо съвременната. По същество това е 
била отвоювана в рамки-те на империята дейност, 
свързана с оцеляването на българския дух, вяра и 
надежда за Свобода.

С основание трябва да се смята, че организи-
раната револю-ционна дейност за национално ос-
вобождение (Г. Раковски, В. Левски, Хр. Ботев и 
останалите) е предшествана от просветителската 
и църковната. Учителите в училищата, свещени-
ците в църквите, монасите в манастирите и тези 
наши сънародници които са работили в читали-
щата, са нашите будители, които са поддържали 
огъня на българщината в онзи тъмен период от 
съществуване ни на Балканите.              

За образованието в България по време на 
османското робство и първите ни будители
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социално допустимо легити-
миране, правно признаване 
на един похитител, на един 
крадец на научен труд и на 
научен принос. 

Казано иначе, този про-
блем не е нов за българската 
наука. Нека в същия смисъл 
да цитираме един известен 
български учен – проф. д-р 
Стефан Робев. Той е два пъти 
доктор на науките – доктор на 
биологическите науки и док-
тор на химическите науки, от-
кривател и изобретател и ав-
тор на много книги. В тяхното 
съдържание (вж., например, 
Робев, Ст. Цената на откри-
тията, София, 1981 и др.) са 
изследвани много въпроси, 
които непосредствено зася-
гат проблемите на научното 
творчество, включително и 
този за авторството в науката 
и за възможностите за злоу-
потреба с него, т.е. за фактите 
на присвояване на чужд труд 
и принос. По повод на това 
грозно явление възникват ре-
дица въпроси като първият от 
тях е за това правен ли е у нас 
анализ, къде най-често нами-
ра проявление същият този 
безобразен феномен? И още 
един въпрос – подобен ана-
лиз правен ли е специално по 

отношение на хората, които 
участват във функциониране-
то и развитието на структури-
те на висшето образование? 
На пръв поглед това са само 
обикновени въпроси, но към 
тях могат да бъдат прибаве-
ни и много други също така 
„обикновени“ или „простич-
ки“ въпроси, които вълнуват 
хората и не само тези, които 
наричаме членове на научна-
та или на академичната общ-
ност. 

Очевидно, по отношение 
на плагиатството, както това 
твърди цитираният по-горе 
български автор, трябва да се 
работи много внимателно, да 
се прецени обективно ролята 
на общественото мнение, на 
морално – етичните факто-
ри, а също така и на финан-
сово – икономическия аспект 
и съвсем на последно място 
– и ролята на разнообразни-
те т.нар. лични взаимозави-
симости, а и на много други 
причини, свързани например, 
с поведението на лицата, кои-
то заемат различни властови, 
ръководни позиции в съответ-
ните научни общности и др. 

Убедени сме, че плагиат-
ството в структурите на вис-
шето образование не бива 

рите към паметта на тези, кои-
то са изградили националното 
ни самосъзнание - на пръв по-
глед изглежда, че съвсем не 
на място се поставя въпроса 
за плагиатството в науката. В 
същото време, тъкмо това, ко-
ето е в сърцевината на същия 
този празник – православие-
то, науката и просвещението - 
ни принуждава да привлечем 
общественото внимание към 
това позорно явление и най-
вече към причините за негова-
та поява, както и към възмож-
ностите за отстраняването му. 

Неопровержимите факти 
за присъствието в структу-
рите на висшето образова-
ние в страната на доказани 
плагиати и то на най-високо 
равнище особено през по-
следните десетина години са 
съпоставими с кардиналните 
промени в законодателството 
и най-вече с последиците от 
приемането на т.нар. „закон 
Игнатов“. Съвсем не случай-
но и в настоящето 44 НС бяха 
гласувани и приети редица 
решения, които според зако-
нотворците в него би трябва-
ло да минимизират или да от-
странят вредните последици 
от същия този закон. Според 
нас, обаче приетите реше-
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да бъде подминавано с лека 
ръка най-малкото поради 
факта, че чрез него се по-
ставя основата на бъдещи 
корупционни действия, нача-
лото дори и на цели – недо-
пустими от всякаква гледна 
точка – практики, които неми-
нуемо обхващат повече хора 
от съответната академична 
общност. При това и според 
нас, същата тази академична 
общност рано или по-късно и 
ако по някакъв начин не проя-
ви усилия да противодейства, 
а мълчаливо и безропотно се 
примирява със случващото 
се – тогава тя неотвратимо се 
превръща в антипод на сама-
та себе си, т.е. самата тя ста-
ва действен съучастник и по 
този начин легализира краж-
бата на научните постижения! 

Отделно от казаното нека 
да се замислим малко, как 
постъпки от подобно естество 
са оценявани от възпитаници-
те на висшите училища – сту-
дентите и докторантите, т.е. 
от страна на бъдещите висо-
ко квалифицирани специали-
сти в различните области на 
обществената жизнедейност? 

В деня на народните бу-
дители, значението на който 
свързваме с пиетета на бълга-

ния в същия смисъл са недо-
статъчно ефективни и тъкмо 
поради това открояват необ-
ходимостта от изработването 
и приемането на съвършено 
нов закон за развитието на 
академичния състав, който 
строго и безотказно да ликви-
дира възможността за поява-
та на плагиатството в научно-
то творчество.

Основният извод, който 
можем да направим от горе-
изложените истини, обстоя-
телства и причини директно 
ни насочват към въпроса за 
адекватното оценяване на 
академичния  труд и на него-
вите постижения. Според нас, 
това адекватно оценяване 
противостои на комерсиализ-
ма изобщо в науката, който 
също така през последните 
години намери своето агре-
сивно, твърде арогантно и 
безкомпромисно проявление 
у нас. При това плагиатство-
то рязко контрастира с без-
условния принос на редица 
съвременни български учени 
и доказани творци в науката, 
които успешно следват зало-
жените през изминалите ве-
кове и десетилетия традиции 
на благородното и свято дело 
на българските будители. 

Духовни будители на българското племе – 
плакат от Георги Цапев, 1930 г., Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
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вободителното движение по 
българските земи. В освобо-
дена от османско владичество  
България, както интелиген-
цията, така и масовият човек 
съзнават подвига на възрож-
денските писатели и револю-
ционери, които създавали ат-
мосферата и довели българ-
ския дух до решимостта да 
поведе борба за държавен 
суверенитет. Много градове 
и села искат да отдадат за-
служената признателност към 
народните будители не само, 
като кръщават улици, читали-
ща и училища на тяхно име. За 
първи път честване на народ-
ните будители става на фестивала в гр. Пловдив 
през 1909 г. и точно 110 години днес – традиции, 
тържества, морален дълг за събуждане навреме 
и завършване на предприетото.

Интересно и показателно е на този ден деца 
да изпълняват любими български произведения, 
стихове за будителите пред пътниците в автобу-
сите на градския транспорт. Така акцията „Че-
тящ автобус“ се провежда сега за 4-ти път. 

Гирлянд от свежи есенни цветя ще окичи в 
Деня на будителите паметника на не-
бесния закрилник на Враца – св. Со-
фроний Врачански, съпроводен с по-
четно традиционно факелно шествие.

 На много места в страната и кон-
кретно в столицата се организират 
такива чудесни тържества. Със свой 
принос в тържествата на будителите в 
България се изявява и АИР за четвъ-
рта година.

 Колко правилно, точно и важно каз-
ва още в 1835 г. Неофит Рилски - „Стига 
толкоз спавание, що е спала България 
доволни векове“, а призивът на Добри 
Чинтулов бе „Стани, стани, юнак бал-
кански, от сън дълбок се събуди“ да 
спазваме и в днешните дни. Много важен и сега 
за всички нас е и призивът на Петко Славейков 
от далечната 1886 г. „Доволно вече сте спали. 
Станете! Дойде буден ден“.

 И сега вицепрезидентът даде начало на кам-
панията „Будната България“, като продължение 
на виртуалния форум „Голи са без книги всич-
ки народи“. Партньори на будната България са 
много национални институции (БАН, Институт за 
етнология и фолклористика, Етнографски музей, 
Българското национално радио) и конкретно 
АИР. Не случайно и акад. Дамян Дамянов преди 
няколко години издаде богато аргументираната 
си книга „Будители, наука, здравеопазване“.

Всепризнат патрон на българското будител-
ство е Свети Йоан Рилски, почитан като небе-
сен покровител на българския народ и държава, 
който в народната памет е образец на себеотда-
ване, безсребърничество, любов към ближния 
и Отечеството, и към когото народната обич и 
уважение остава жива през вековете на осман-
ско владичество. Почитани са и много други бу-
дители, които народът канонизира, като светци в 
своята историческа памет, какъвто и специално 
трябва да се посочи Стоян Омарчевски (1920 г.)

През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на 
народното просвещение в правителството на 
Стамболийски, по инициативата на група инте-
лектуалци (Станимир Станимиров, Александър 
Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цо-
нев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р 
Михаил Арнаудов, д-р Филип Манолов, Христо 

Цанков, проф. Иван 
Георгов, Стилиян Чи-
лингиров, Адриана 
Будевска, Елена Сне-
жина) внася предло-
жение в Министерския 
съвет за определя-
нето на 1-ви ноември 
за Ден на български-
те народни будители. 
(При установяването 
на Грегорианския ка-
лендар като държавен 
през 1916 г., българ-
ската православна 
църква продължава 
да използва Юлиян-
ския календар – чак до 
1968 г. Така съответно 

19-ти октомври – денят, в който се чества Св. 
Преподобний Йоан Рилски Чудотворец, става 
1-ви ноември по новия календар).

На 28 юли 1922 г. Министерството на народ-
ното просвещение излиза с Окръжно № 17743, 
според което Първи ноември е определен за 
„Празник на българските будители, ден за отда-
ване на почит към паметта на големите бълга-
ри, далечни и близки строители на съвременна 

България”.
На 31 октомври 1922 г. излиза 

Постановление на Министерския 
съвет за обявяване на празника. На 
13 декември същата година ХІХ-то 
обикновено Народно събрание при-
ема Закон за допълнение на Закона 
за празниците и неделната почив-
ка. Цар Борис ІІІ подписва закона 
за въвеждането на Деня на Народ-
ните будители на 3 февруари 1923 
г. Три години след подписването 
на Ньойския договор българското 
общество изпитва остра нужда от 
духовни стимули и ги намира в на-
следството от идеи на най-мъдрите 

българи.
Прокламация на деня е: 

„Нека Денят на Св. Йоан Рил-
ски да се превърне в ден на на-
родните будители, в празник на 
големите българи, за да събу-
ди у младите здрав смисъл за 
съществуването и интерес към 
дейците на миналото ни.”

По повод обявяване на 
празника за общонационален 
министър Стоян Омарчевски 
казва: 

 „… Първата наша грижа е 
да обърнем поглед на наша-
та младеж към всичко ценно и 
светло от нашето минало и да я 
приобщим към това минало, за 
да почерпи тя от него бодрост 
и упование, сила и импулс към 
дейност и творчество. Нашата младеж трябва 
да знае, че животът само тогава е ценен, когато 
е вдъхновен от идейност, от стремеж; само то-
гава животът е съдържателен и смислен, когато 
е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата 
трептят за хубавото, националното, идеалното, 
а това е вложено в образите и творенията на 
всички ония наши дейци, които будиха нашия 
народ в дните на неговото робство, които го во-
диха към просвета и национална свобода през 
епохата на Възраждането и които му създадоха 
вечни културни ценности през неговия свободен 

живот… Министерството на народното просве-
щение определя деня 1-ви ноември, Деня на 
Св. Йоан Рилски за празник на българските бу-
дители, за празник, да го наречем, на големите 
българи, чрез който празник, уреден планомер-
но и системно, да се обединяват всички усилия 
в това направление, като тоя ден се превърне 
в култ на българския народен гений: отдавайки 
почит към паметта на народните будители, към 
ония, които като самоотвержени войни водеха 
българския народ в миналото към просвета, към 
свобода, към култура, да вдъхновим младежта 
чрез техните светли образи към народни и кул-
турни идеали…”

През 1945 г. честването на празника е отме-
нено. Забраната е част от системно налаганата 
в обществото пропаганда и цензура, характерни 
за целия период на тоталитарно управление на 
България. С този акт комунистическата власт се 
опитва да омаловажи значимостта на будители-
те и техния принос за развитие на културата и 
историята в България. Въпреки това традицията 
остава запазена в паметта на българския народ. 
В много селища на България този ден се отбе-
лязва неофициално: например в района на гр. 
Пирдоп на този ден учениците от началните учи-
лища изработват фенерчета с изписани букви от 
българската азбука, осветени отвътре и дефи-
лират пред обществото на селището, облечени 
тържествено, в много случаи с народни носии.

След дълго прекъсване, със Закона за допъ-
лнение на Кодекса на труда, приет от ХХХVІ 
Народно събрание, на 28 октомври 1992 г. се 
възобновява традицията на празника. Първи но-
ември официално е обявен за Ден на народните 
будители и неприсъствен ден за всички учебни 
заведения в страната. Идеята за възстановява-
нето му е на проф. Петър Константинов, пред-
седател на Общонародното сдружение „Мати 
Болгария”. От 2002 г. се изпълнява ритуал по 
издигане на националното знаме пред парадния 
вход на Президентската администрация и извъ-
ршване тържествена смяна на караула.

 От 1991 г. Съюзът на учените в България от-
белязва Деня на народните будители и като ден 

на българската наука, който Академи-
ята за иновации и развитие ще чества 
сега за четвърта година пред памет-
ника на Паисий Хилендарски. 

 И още нещо – Денят на българ-
ските будители 1-ви ноември, 
заедно с 24-ти май – Ден на сла-
вянската писменост и българската 
култура са двата празника, които 
българите в чужбина винаги че-
стват.

Специално сега трябва да се отде-
ли полагащото  се внимание пред па-
метника на нашия патрон Паисий Хи-
лендарски. „История славянобългар-
ска” е проникната от дълбок и възви-
шен патриотизъм. От всеки неин ред 
лъха голямата любов на автора към 

народ и отечество. С пламенния дух той зове 
българския народ за национално пробуждане и 
силно укорява онези българи, които се отричали 
от своята народност и език, като ги нарича „не-
разумни и юроди”. 

Паисий Хилендарски не зове пряко на открита 
борба срещу турците, но показва ярко влияние, 
произтичащо от турското господство. Той отгра-
ничава българския народ от гръцкия и сръбския, 
и доказва необходимостта от премахване на 
гръцкото културно влияние в българската обще-
ствена среда; набелязва програма за културно-
то развитие на народа, в който училището играе 

ЧЕСТИТ ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК 
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

С ТЪРЖЕСТВЕН 111-и ПОКЛОН ПРЕД ТЯХНОТО ДЕЛО И ПАМЕТ!
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главна роля. Така той посочва пътя на културното 
и политическото освобождение на българския на-
род, с което се явява пръва идеолог на национал-
но-освободителната борба. С „История славянобъ-
лгарска” Паисий Хилендарски поставя началото на 
българската историография и на новата българска 
литература. Със светското си ярко национално 
съдържание, с новите прогресивни идеи Паисий 
Хилендарски прави прелом в книжовната тради-
ция.  „История Славянобългарска” е четена, пре-
писвана и разпространена през ХVІІІ век и първа-
та половина на ХІХ век по всички български земи. 
Днес от нея са открити към 50 преписа.

Пред всички нас сега в това направление за 
ефективна наука и образование, създадено и оста-
вено от будителите с изброените призиви, се раз-
криват нови и огромни възможности. След като 30 
% от най-доброто в науката и образованието се 
прави в Европа, която и  занапред ще се движи 
от българската еврокомисарка Мария Габриел, с 
което се потвърждават думите на Иван Вазов „И 
ний сме дали нещо на света”, защото тя бе еди-
нодушно одобрена да оглави най-умния ресор в 
ЕК – „Иновации и младеж”, да отговаря за „хори-
зонт Европа” и конкретно за студентската програма 
„Еразъм +” с общ годишен бюджет около 150 млрд 
евра, под силно цитирания от нея девиз „Върви на-
роде, възродени”.

Образованието сега е национален приоритет. 
Именно затова „Министерството на образовани-
ето и науката готви стратегия и нови национални 
програми за висшето образование, които да под-
помогнат придобиването на повече умения от сту-
дентите по време на обучението им.” – заявява и 
министър Вълчев, защото „иновации и младеж” е 
изключително голям ресор, а оглавяван от Мария 
Габриел е още една възможност България посто-
янно да черпи информация от нея. „Нашите учени, 
нашите преподаватели, хората от системата на об-
разованието и науката ще имат възможност посто-
янно да се срещат с нея” – допълва той.

„България получава ресор, включващ иновации, 
образование, култура и спорт – „иновации, младеж 
и образование в новата ЕК, изключително важен и 
модерен ресор, третото по големина перо в общия 
бюджет на ЕС” – твърди министър-председателят 
Бойко Борисов.

Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! От името на 
Управителния и Академичния съвет на Академия-
та за иновации и развитие ви пожелаваме здраве 
и опазване на българската духовност и копнежи по 
нови хоризонти в образованието, науката и култу-
рата!

Партньор и участник в тези мероприятия  със  
свои представители-професионалисти е „Нацио-
нално движение против корупцията и иновативна 
икономика“ 

Благодаря ви!

Нормотворчеството -
дело на народни будители

Божанка Георгиева Неделчева, почетен професор 

Денят на народните будители в България е велик български празник. Този празник е посве-
тен на съхранилите духовните ценности и морал на българската нация през вековете и на тези 
които продължават да ги съхраняват и да ги създават. Посветен е на делото на хилядите знай-
ни и незнайни книжовници, борци за национално освобождение и обединение, на просветите-
лите. Това са преди всичко създателите и носителите на славянската, всъщност българската 
писменост – светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент Охридски, Наум, Го-
разд, Сава и Ангеларий. Такива са и Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Боз-
вели, Неофит Рилски, Братята Димитър и Костадин Миладинови, Петко Р. Славейков, Георги 
Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов, и още стотици и хиляди сторонници на българското самосъзна-
ние. Процесът на развитие на българската писменост продължава безспир и ще продължава и 
в бъдеще с делото и на съвременните народни будители включително книжовници, просвети-
тели, учени, изследователи, учители. 

Особено значим е фактът, че след първото честване на Деня на народните будители през 
1909 г. в гр. Пловдив с Указ на Цар Борис ІІІ от 1923 г. Денят на народните будители е обявен 
за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. този празник е за-
бранен. Едва през 1992 г. честването е възстановено от Народното събрание. Официално 
е обявен Денят на народните будители и е въведен като неучебен ден за всички училища в 
България. От тогава и до сега този ден е официален празник за честване паметта на всички 
български книжовници, просветители, публицисти, писатели, патриоти, революционери, родо-
любци с делата си които са допринесли за запазване и поддържане българския дух, в про-
буждане на националното самосъзнание, в организирането и осъществяването на борбата 
за свобода. През 1922 г. министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски  внася 
предложение в Министерския съвет за определяне на 1 ноември  за Ден на народните буди-
тели. Предложението се приема и на 28 юли 1922 г. 1 ноември е определен за „празник на 
българските народни будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на съвременна България“. Обявяването на празника става с По-
становление на Министерския съвет от 31 октомври 1922 г., а на 13 декември същата година 
ХІХ обикновено народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците и 
неделната почивка. Цар Борис ІІІ подписва закона през февруари 1923 г. От 1922 г. до 1945 г.  1 
ноември е общонационален празник. Определен е и редът и начинът на честване в столицата. 
С подобни шествия и прояви, но с участие на местни високопоставени лица се чества Денят 
на народните будители и във всички градове в България. От 1945 г. празникът е забранен за 
честване. Почитането на будителите е в духа на българите и на много места продължава че-
стването на този ден. Със Закона за допълнение на Кодекса на труда от 28 октомври 1992 г. се 
възобновява традицията за честване на Деня на народните будители. Днес 1 ноември е и ден 
на българската наука и българската журналистика.

       Думата „будител“ има санскритски корен  - буда, който означава зрящ, буден. Това оз-
начава, че понастоящем думата „будител“ особено приляга за всички учители като „зрящи“ 
духовни водачи. В защита на българския народ са винаги писмеността, езикът, литература-
та носители на които са българските учители, както и книжовници, просветители, борци за 
национално освобождение и обединение, хората на образованието, науката, културата. Не-
обходимо е да се посочи ролята и делото и на всички създатели, тълкуватели, прилагащи 
правните норми, формиращи и разпространяващи правната система в България, които също 
допринасят за духовното развитие на България. Ясен пример е законодателната основа на 
честването на Деня на народния будител. Не може да не се посочи и делото на преподава-
телите по право. Особено значима е ролята на иновативните хора. Научните изследвания 
имат важно научно и практическо значение  и тяхната правна уредба има важно значение за 
регулиране на обществените отношения във връзка с научната дейност. Новите знания са  
основен научен продукт, който е обект на интелектуална собственост и има правна закрила 
според неговия характер и са основа на иновативна дейност. Източници на правната уредба 
са закони и подзаконови актове и в този случай будители  са техните създатели, тълкуватели, 
разпространители,  както и тези, които ги прилагат. Така например в случая законовите актове 
са: Конституцията на Р България като основен закон. Така съгласно чл. 23 от Конституцията 
държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и 
ги подпомага. Съгласно чл. 54, ал. 2 свободата на художественото, научното и техническото 
творчество  Това се осъществява чрез народни будители. Свободата на научното творчество 
спада към т.н. културни или творчески права на гражданите. Правото на научни изследвания 
е конституционно гарантирано право. За неговото упражняване не е нужна нито обща нито 
специална правоспособност, нито разрешение от държавен орган. Източници са и следните 
закони: Закон за висшето образование, Закон за достъп до обществена информация, Закон 
за държавната собственост, Закон за публичните финанси, Закон за финансово управление и 
контрол в публичния сектор, Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Закон за обществените поръчки, Закон за кредитиране на студенти 
и докторанти, Закон за професионалното образование и обучение, Закон за признаване на 
професионална квалификация, Закон за насърчаване на научните изследвания, Закон за БАН, 
Закон за училищното и предучилищно образование и др. Източници са и подзаконови актове. 
Съставянето на източници на правна уредба се извършва от физически лица, които катего-
рично имат качеството на народни будители. Общото управление на научните изследвания и 
иновациите се осъществява от Министерство на науката и образованието, към което има фонд 
„Научни и изследвания“. В България има няколко академии, към които има различни науч-
ни звена с различни научно-изследователски задачи. Изследовател или новатор е физическо 
лице, което открива нови или доразвива съществуващи процеси и методи за производство на 
стоки, извършване на услуги или управление на системи. Това е основание да се посочат из-
следователите и новаторите като народни будители. С развитието на обществото в България 
се обогатява съдържането на понятието „народен будител“.  

Министър Стоян Омарчевски
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д-р Милка Йосифова, почетен доцент на 
Академия за иновации и развитие, управител 
на Сдружение „Европейски старт за 
изследване, противодействие и анализ на 
корупцията“ (ЕСИПАК)

На 28 октомври 1992 г., 36-тото Народно събрание 
със закон допълни Кодекса на труда, с което офи-
циално обяви 1 ноември за „Ден на народните бу-
дители“. Както пише Васил Друмев: „Един народ, 
който има съзнание, култура, писменост, наука, 
непременно ще има светла и трайна бъднина!“ 
Днес имаме всичко това, но станахме ли по-мъдри 
и мотивирани за добри дела, личен пример и все-
отдайност към хората около нас? Стремежът към 
по-високо образование, полезни знания и умения, 
повишиха ли чувството ни за любов към родина-
та? Къде, и в кое кътче на демократична Бълга-
рия, и сред кои хора можем да намерим правил-
ните отговори? Кое сродява светеца, писателя, 
учена, артиста, учителя, революционера, просве-
тителя? В съзнанието на българина все още това 
е будителството. Нека отдадем заслужена почит и 
поклон пред тях будителите, чиито десетки имена 
са записани на картата в българската история! На 
днешните будители, нека техните дела и будител-
ски дух, намерят заслужено място в настоящата 
история, за просперитета на страната!

Осем месеца вече, светът е като във война с 
пандемията COVID-19 и края не можем да пред-
видим, а животът продължава с надеждата, че ще 
оцелеем в условията на национална, икономиче-
ска, управленска и здравна сигурност. Ще праз-
нуваме европейските и националните празници 
тихо и скромно, онлайн, по радиа и телевизии, с 
противоречиви мнения, критики, нападки и пози-
ции в европейския и национален парламент. Дори 
и този празник на народните будители ще премине 
без видими емоции на фона на ежедневните про-
тести, въстания и призиви по площади и затворе-
ни кръстовища без резултат, вече месеци наред. 
На 1 ноември 2018 г. в обръщението си президен-
та заяви: „За да си будител, интелектуалният 
авторитет не стига. Трябва да имаш добавена 
стойност от доблест, кураж и посветеност… 
Единението е всенародно усилие в името на ви-
соки цели, и будителството е пътят към него-
вото осъзнаване и сбъдване“.

През 2020 г. САЩ чества 244-та историческа го-
дишнина, признавайки, че са сменяли правител-
ства и управленски подходи, но не и Американ-
ската конституция и Хартата за правата. Първа-
та поправка гарантира пет свободи: Свобода на 
вероизповеданието; Свобода на словото; Свобо-
да на печата; Свобода на хората да се събират 
свободно и Свобода да се подават петиции пред 
правителството.  Ако първите четири са включе-
ни под различна форма и редакция в българското 
законодателство, то петата свобода липсва като 
задължителен инструмент за изпълнение на пети-
ции от правителството, което е висша празнота на 
признака на справедливост в българската граж-
данска демокрация.

Трети май е световен ден на свободата на печа-
та, на медийната свобода, на свободата на слово-
то, на защитата на журналисти, като върховна де-
мократична ценност. Заплахите и атаките срещу 
учени, журналисти и медии, които търсят и пишат 
за истината по обществено значими въпроси, раз-
следват корупционни престъпления и практики, 
заслужено имат право да празнуват. Истината, в 
името на справедливостта е запазена марка за 
всички, които приемат деня на будителите като 
признание. За втора поредна година Прозрачност 
без граници ни отрежда 111-тото място в класа-
цията, което някои политици определят като: 
„Стабилността“ на управлението се крепи на 
стабилно ерозиралата свобода на словото“. Ме-

ХОРИЗОНТЪТ
на съвременните будители

дийната свобода и плурализъм в България, 
са притеснителни според някои Комисии на 
ЕС, изтъквайки, че без свободни медии, няма 
свободен и информиран избор. Темата е за-
сегната и в последния доклад на Съвета на 
Европа1, признавайки за наличието на медий-
на мафия в България.

Свободата на медиите и плурализма са в 
обсега на наблюдение на Европейския пар-
ламент, вземайки предвид чл. 11 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз; чл. 
10 от Европейската конвенция за правата на 
човека; Европейската харта за свободата на 
печата; Становищата и контролния списък 
на принципите на правовата държава, при-
ети от Венецианската комисия; Проучването 
на Съвета на Европа, озаглавено „Journalists 
under pressure – Unwarranted interference, fear 
and self-censorship in Europe“ (Журналисти 
под натиск: неоправдана намеса, страх и ав-
тоцензура в Европа) и други актове и мерки, 
които водят към заключението: 

- че свободата, плурализмът и независи-
мостта на медиите са основни елементи на 
правото на свобода на изразяване на мнение 
от цялото общество;

- че медиите, учените и просветителите 
изпълняват съществена роля в демократич-
ното общество чрез дейността си на обще-
ствен пазител, същевременно спомагайки за 
информирането и овластяването на гражда-
ните, като разширяват тяхното разбиране за 
настоящия политически и социален пейзаж и 
благоприятстват за тяхното съзнателно уча-
стие в демократичния живот;

- че обхватът на тази роля следва да бъде 
разширен с цел включване на онлайн жур-
налистиката и гражданската журналистика, 
както и на работата на блогърите, интернет 
потребителите, активистите в социалните ме-
дии и защитниците на правата на човека, за 
да се отрази днешната коренно променена 
медийна действителност, като същевременно 
се съблюдава правото на неприкосновеност 
на личния живот;

- че Резолюцията от 25 октомври 2016 г., 
относно създаването на механизъм на ЕС 
за демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права, ще реализират 
ефективно своите цели;

- че Резолюцията от 14 февруари 2017 г. от-
носно ролята на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, за защитата на финансовите ин-
тереси на ЕС и Резолюцията от 24 октомври 
2017 г. относно законосъобразните мерки за 
защита на лицата, подаващи сигнали за не-
редности, действащи в името на обществе-

ния интерес, продължават да са на дневен ред, 
въпреки бавните темпове и видими резултати;

- че правото на свобода на изразяване и сво-
бода на мнението са основни права на човека 
и са абсолютно необходими условия за пълно-
ценното развитие на хората и за тяхното актив-
но участие в демократичното общество, за осъ-
ществяването на принципите на прозрачност и 
отчетност и за упражняването на други права на 
човека и основни свободи;

- че публичните органи имат задължението да 
защитават независимостта и безпристрастност-
та на публичните медии, на учените в различни 
сфери на обществения живот, за да се приемат 
като структури, които работят в служба на де-
мократичните общества, а не като структури, 
които обслужват интересите на действащите 
правителства.

- че гражданското общество осъжда опитите 
на правителствата да заглушат критичните ме-
дии, да унищожат свободата на словото и да 
ограничават  възможностите на гражданите да 
бъдат питани, по всичко това, което истинската 
демокрация позволява.

Изложените съображения, мерки и препоръ-
ки на Европейския парламент, Съвета и Евро-
пейската комисия са достатъчно убедителни, 
да прие мем, че празникът на народните будите-
ли е и празник на свободата на медиите и сво-
бодата на гражданското слово, мнение и плу-
рализъм, което следва да запазим и предадем 
родолюбиво на идните поколения.

1“В последните няколко години в България се наблюда-
ва влошаване на работната среда за журналистите, 
в резултат на поляризиращия характер на публичния 
дебат, откритата враждебност на избраните по-
литици и продължаващите атаки върху независи-
ми медии, посредством административен и съдебен 
тормоз, както и чрез физически заплахи. Собстве-
ността на медиите е непрозрачна и се характери-
зира с превземането на медийния пазар от олигархи, 
използващи медийната си власт, за да упражняват 
политическо влияние, да атакуват и очернят 
противниците и критиците си. Основен дял от 
бизнеса за разпространение на вестници в страната 
е под контрола на единен конгломерат, собственост 
на политик. Независимите журналисти и медии са 
редовен обект на заплахи, отправяни както лично, така 
и онлайн. Независимостта на аудиовизуалните медии 
е подкопана от спорни назначения и мениджърски 
решения. Трима разследващи журналисти са принудени 
да напуснат Нова телевизия, след като каналът е 
придобит от близък до правителството олигарх.”
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MEMORIA 

DE FUTURO 

– ПАМЕТ ЗА 

БЪДЕЩЕТО
Струва ли ви се, че в ра-

ботата си се сблъсквате 
с все по-некомпетент-

ни хора? Че колкото по-невеж 
е някой, толкова по-гласовит и 

напорист е? Че знанията и експертизата се ценят 
по-малко от всякога? Че в политиката, медиите, об-
ществения живот, културата и пр. има все повече 
случайни хора, които не притежават необходимата 
компетентност, умения и качества? Е, напълно сте 
прави. Имаме проблем, при това системен и гло-
бален.

Това, че хората не знаят много неща, не е нови-
на. Но вече живеем в свят, в който невежеството се 
приема за достойнство. Да отхвърлиш експертното 
мение е равносилно на това да демонстрираш не-
зависимостта си от дискредитираните елити, пише 
професорът по национална сигурност Том Никълс 
в статия за списание „Форин афеърс“ (Никълс е ав-
тор на книгата „Смъртта на експертизата“). Прин-
ципните и информирани аргументи са знак за ин-
телектуално здраве и жизнеспособна демокрация, 
но те вече са заменени от гневни крясъци, отбеляз-
ва професор Никълс. Проблемът вече се осъзнава 
от мнозина изследователи в глобален мащаб. Уче-
ните вече алармираха, че наблюдаваме тревожна 
липса на критично мислене, която образователни-
те системи не просто не запълват, а възпитават.

Въпреки общоприетото мнение, че виновници 
за тази огромна промяна са новите технологии, в 
частност новите медии и социалните мрежи, те не 
са причината, а само катализатор и амплификатор 
на по-дълбоки и по-отдавнашни процеси – възмож-
ността всеки да се информира за секунди и да се 
изкаже публично за още толкова създава илюзията 
за заличаване на границата между тези, които наи-
стина знаят и тези, които си мислят, че знаят. Със 
сигурност, сред причините за бума на невежество-
то е главоломно нарастващата комплексност на 
съвременния живот, с която хората не могат да се 
справят и това им създава чувство на несигурност, 
тревожност, объркване и гняв. А хората не обичат 
подобни чувства и правят всичко възможно, за да 
ги отхвърлят.

Известен е ефектъкт на Дънинг-Крюгер в психо-
логията, според който некомпетентността сама по 
себе си пречи на човек да я осъзвае. Т.е. глупавият 
няма как да разбере, че е глупав. Доказано е, че 
повечето хора оценяват самите себе си по-високо, 
отколкото биха ги оценили останалите.  На пове-
чето хора им липсва качество, наречено „метазна-
ние“ (по Том Никълс) – т.е. знанието за собственото 
знание, сбособността да оцениш реалистично сп-
собностите си и да познаваш собствените си гра-
ници. В крайна сметка, доказано е, че най-малко 
компетентните хора най-малко осъзнават, че не са 
прави, най-малко способни са да научат каквото и 
да било, за да компенсират невежеството си, но за 
сметка на това са готови на всичко, за да го при-
крият.

Отгоре на всичко, психологията отдавна е ус-
тановила, че хората са склонни да отхвърлят 
информацията, която противоречи на мненията 
и нагласите им. В комбинация с невежеството, 
склонността на хората да подбират информация-
та, която потвърждава мненията им и това ги кара 
да се чувстват прави, е благодатна почва за бума 
на фалшиви новини и конспиративни теории. Които 
са необорими, защото който се опита да ги оспори 
с рационални аргументи, на практика ги легити-
мира и влиза в схемата им, отбелязва професор 
Никълс.

В оправдание на нарастващото недоверие към 
„експертите“ (разбирани като хора със специа-
лизирани знания и умения в определена област) 
трябва да признаем, че да минаваш експерт днес 
е далеч по-лесно отпреди 30, че дори 20 годи-
ни, например. Широкият достъп до образование 
(което принципно не е лошо нещо) даде възмож-
ност на мнозина да се сдобият с дипломи, зад 
които не винаги стои реално знание. А в медиа-
тизирания свят е по-важно не какво е всъщност, 

а как изглежда и колко се харесва. Медиите 
бълват псевдоексперти по всякакви въпроси 
и по този начин едновременно компрометират 
експертността и удовлетворяват желанието на 
зрителя да потвърди собствените си убежде-
ния във всички случаи – щом те дават по теле-
визора, значи знаеш и значи си прав, а щом и 
аз, зрителят, мисля по същия начин, значи и аз 
съм прав. А ако не мисля така – това ме прави 
независимо мислещ, значи още по-прав. Тън-
ката разлика между правото на мнение като 
гражданин и правото на експертно мнение, от 
гледна точка на специализираното знание в 
определена област, е ключова, но уви – отдав-
на премината. Но както отбелязва професор 
Никълс, демокрацията означава равенство 
пред закона и равни политически права, а не 
означава равенство на мненията, независимо 
от аргументите, които ги подкрепят.

Неговата тревога, както и на всички, алар-
мирали за проблема, не е просто академичен 
плач по изгубения престиж на знаещите. 

Критичното мислене и рационални-
те дебати са кръвоносната система 
на демокрацията – без тях да е просто 
куха форма, процедура. Която може 
лесно да се корумпира и да се обърне 
срещу собствената си същност. 

Как граждани, които не знаят, не искат да зна-
ят и отказват да чуят, правят информиран избор? 
Как изобщо информираният избор е възможен, 
когато в публичните дебати рационални аргу-
менти са заменени с „гневни крясъци“? Как сме 
сигурни, че така избраните представители имат 
знанията и компетентностите, които се очакват 
от тях, за да взимат решения? Възможно ли е 
те, въпреки собствената си некомпетентност, да 
чуят съветите на експертите и да вземат отговор-
ни решения? Как гарантираме, че експертите не 
злоупотребяват със знанията си, за да се въз-
ползват от некомпетентността на взимащите ре-
шения и да прокарват решения в услуга на част-
ни интереси, вместо в името на общото благо?

Отговорът е – няма как. А по-лошото е, че няма 
лесен отговор на въпроса какво да се прави. Раз-
бира се, знанието е ключът, но как изведнъж ми-
лиарди хора да станат информирани и знаещи? 
Едва ли по метода на Артър Кларк с падналия 
от небето камък, който маймуните докосват и се 
превръщат в разумни човешки същества. Най-
вероятно ще преживеем сериозни катаклизми, 
които ще ни принудят отново да потърсим на-
чини да открием тези, които знаят и да им гла-
суваме доверие да ни извадят от кашата. И ако 
първото вероятно ще се случи още в рамките на 
нашия живот, второто няма да дойде нито скоро, 
нито лесно. За нас, вярващите в знанието, оста-
ва само надеждата, че усилията ни днес ще пос-
лужат на децата ни да направят каквото трябва 
утре.

източник: Редута
автор: Ралица Ковачева

НОВОТО 
НОРМАЛНО
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ЕЦРР "АЛФА РИСЪРС" ЕООД
купува/продава

автомобили (втора употреба) 
от внос и от страната

тел. +359 886 44 33 44
e-mail: ecrralpharesours@gmail.com
гр. София, ул. "Медникарска", №1

През последния месец се завъртя поредната 
странна новина, свързана с американския 
милиардер Илон Мъск. Този път ставаше 

дума за компанията му Neuralink и за успешното по-
ставяне на микроскопичен чип в мозъка на прасе. 
Нямаше как новината да не нашуми, предвид тео-
риите на конспирацията, развихрили се около Бил 
Гейтс и КОВИД-19. Макар засега целите на компа-
нията да са чисто медицински, а именно лечението 
на заболявания като депресия и епилепсия, Мъск 
открито заяви, че вижда човека на бъдещето като 
продукт на симбиозата между технология и приро-
да.

И не е сам в това си убеждение. На практика 
всички технологически гиганти през последното 
десетилетие започнаха да разработват собствени 
програми за изкуствен интелект с различни функ-
ции, от преводача на Гугъл до автоматизираните 
чат системи на Фейсбук. При днешните условия 
капитал се трупа най-сигурно в процеса на уж ино-
вативни разработки, подкрепени с държавни суб-
сидии и дори обществени дарения, затова не е 
никаква изненада, че ултрабогатите инвеститори 
от Силициевата долина незабавно видяха потен-
циала в машинното самообучение, и се впуснаха 
стремглаво към тези разработки без особен раз-
мисъл по отношение на философските му импли-
кации. Но защо широката общественост откликна 
със същия ентусиазъм?

Една от изконните онтологически истини на 
съществуването е, че всичко живо расте в посока 
комплексност. Сложността на всяка жива система 
се повишава, стига да ѝ бъде дадено достатъчно 
време да го направи. Погледнато с известна доза 
отдалеченост, човешкото общество в своята ця-
лост е единен организъм и всяка негова част, със 
своята дейност, оказва пропорционално влияние 
върху поведението на общността. 

Човекът, дълбоко в своята същност, е една па-
леолитна останка с достъп до умопомрачителна 
технология, граничеща с магията. Това, което ни 
държи и ни позволява да функционираме като 
живи същества, е именно общностното ни съзна-

ние, че като хора имаме определени задъл жения, 
че всеки около нас има дадени очаквания, които 
ние трябва да изпълним. А именно, за да продъ-
лжим съжителството си, трябват обноски, общу-
ване, приемливо поведение, интимни отношения, 
работа, и т.н., и т.н. Фундаментално, човекът днес е 
идентичен с този преди 200, 300, 500 или дори 10 
000 години.

Същинската разлика се състои в системите, 
които сме изградили сами за себе си. От обикно-
вените устни договорки за обмен на стоки между 
различните протодържави и градове-държави по 
поречието на Тигър и Ефрат сме достигнали до 
неща като Транстихоокеанското търговско спора-
зумение, което е напълно непонятно за целокупно-
то население, и се състои от хиляди страници юри-
дически и икономически уточнения и стипулации, 
осеяни с жаргон и термини. Всичко това изглежда 
абстрактно и недостижимо, но диктува условията 
и стандартите на съществуване на обикновеното 
гражданство. Същото това, което недоумява какво 
точно се случва.

В книгата си „Градът и градът“ Чайна Миевил 
описва интересна картинка – два града, които 
съществуват, едновременно, на едно и също мя-
сто. Улиците им се преплитат, понякога дори делят 
сгради, площади, градинки. Но границата между 
тях е непристъпна, а законите на двата града са 
изрични за това, че никой гражданин от едното 
място няма право по никакъв начин да отбелязва 
съществуването на другото. Резултатът е, че от 
малки обитателите на тези странни градове, раз-
положени впрочем на територията между Варна 
и Букурещ, се научават да приемат реалността 
частично, избирателно. Всеки от тях знае и вижда 
онова другото, но избира да не го забелязва, да не 
го отразява. Да не го проблематизира.

Съществуваме във време на постоянно търкане 
между два свята. В този, в който пребивава нор-
малният човек, нещата, са поне донякъде простич-
ки – знаем какво можем да правим, какво е при-
емливо, какво е непристойно, какво е желателно. 
Знаем какво трябва да направим, за да си вадим 

хляба, за да живеем добре. Да сме щастливи и 
удовлетворени. Ходим на фитнес. На разходки. 
Правим малки семейни бизнеси. Понякога начина-
нията ни са успешни и дори успяваме да направим 
някакво малко състояние, което да оставим след 
себе си.

Но има и нещо друго, което във всеки един мо-
мент витае наоколо. Нещо, към което всички сме 
привикнали, но все още не знаем как да игнорира-
ме напълно. Усещаме ефекта на този паралелен 
свят, в който икономическото мислене е иззело ро-
лята на политиката и на обикновения човешки еле-
мент. Ставаме свидетели на титанични сблъсъци 
между интереси, които нито можем, нито искаме да 
разберем напълно. И в крайна сметка обикновени-
ят човек може да бъде единствено косвена жертва 
на тези процеси.

Резултатът е бягство. Всячески търсим достъп 
до свят, който поне малко от малко да отговаря на 
обикновения човешки идеал. Хипитата през 60-те 
и 70-те опитаха да го направят чрез употребата на 
какви ли не халюциногенни и психоактивни веще-
ства. По-късно, през 80-те и 90-те се появи интер-
нет и „кибер пространството“, мечтата за равния 
достъп до информация и комуникация и хоризон-
талната структура на подобни онлайн общества. 
Социалните движения от началото на хилядоле-
тието, граждански обединения и протестни мрежи 
без централизирано ръководство и с единствена 
цел отблъскване на абсолютното управление, 
където и да се яви то, било то в Близкия Изток, Се-
верна Африка, Европа или Америка.

И така стигаме до най-новото време – до КО-
ВИД, климатичните промени, пожарите в Калифор-
ния, ултрадесните екстремисти, сушата в Сирия, 
радикалният Ислям, и т.н. Всеки месец като че ли 
носи нова екзистенциална заплаха, ново доказа-
телство, че се движим по ръба на изчезването, или 
пък поне масовото изтребление. Това е финални-
ят стадий на социалното отчуждение, породено от 
несъответствието между паралелните реалности. 
Когато светът е толкова далечен, изгубен толкова 
безвъзвратно, че единственият път обратно към 
нещо по-естествено, е чрез пълен крах на чуждото 
нормално.

Иронията тук е, че дори светът да не крачи по 
пътя към сигурната разруха, то тази обществена 
нагласа, това постоянно паническо усещане за 
неизбежно бедствие на хоризонта се превръща в 
самосбъдващо се предсказание. Колкото по-близо 
вярваме, че сме до смъртта на цивилизацията си, 
толкова по-настървено ще се борим за нея. Дори 
тя да няма нужда от това. 

А тези там, в другата реалност, ще продължат 
да подхождат със същата студена разсъдливост. 
Там господства пазарното мислене, което уби по-
литиката и превърна човека в единици и нули, в 
рационален агент вместо живо същество с нужди 
и надежди.

Може ли да покълне семе в сянката на бетонния 
монолит?
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