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Обща характеристика на дисертацията  

Актуалност на темата и обзор на основните резултати в 

областта 

Основен фактор за опазването целостта на националната идентичност се явява 

културното наследство, разположено в паметта на нацията. Там е положено 

традиционното съзнание за това, че човек е част от своята култура в най-общия 

смисъл на понятието. Фокусът на изследователския интерес се съсредоточава върху 

българската национална идентичност и етапите от нейното реконструиране. 

Единствено миналото на една нация може да се окаже призвано да защити устоите 

на българското, да укрепи основите на създаденото от предците историческо 

културно наследство и да посочи пътя към настоящето. Още след Освобождението 

на българската държава от османско робство започват да се изграждат първите 

културни центрове на територията на България, които спомагат за инициирането на 

културни и просветни дейности. Възраждането на комуникационния културен обмен 

спомага за по-напредничавото и чувствително мислене на интелигенцията ни да 

извиси българската литература до хоризонтите и достиженията на европейската. 

След Освобождението до горната граница на XX век процесите, които се настаняват 

в българското общество, изпълняват ролята на континуум от литературно-

исторически факти. Литературата се научава да говори спрямо обществено-

политическия климат в страната особено по времето на тоталитарния режим, а на 

историята е съдено да бъде летописец на събитията и процесите.  

Значими трудове в процеса на изследването са на автори с доказан научно-

практически и теоретичен принос. Елезар Мелетински, Ролан Барт, Клод Леви-

Строс, Ян Асман, Богдан Богданов, Брус Линкълн, Румен Даскалов спомагат за 

разчитането на митовете и полагат основното знание за тях. Относно появата на 

национализма и сформирането на националната идентичност водещи постановки по 

проблема изнасят учените Ан-Мари Тиес, Антъни Смит, Румен Даскалов, Ърнест 

Гелнър, Емил Дюркем, Мария Тодорова, Ерик Хобсбаум, Мануел Кастелс, Бенедикт 

Андерсън, Доминик Шнапер, Харолд Айзакс, Васил Проданов и други. Теоретични 

постановки относно понятието култура правят Герт Хофстеде, Рут Бенедикт, 

Клифорд Гиърц, Едуард Хол, Тромпенаарс и Търнър. В научното поле на 

убеждаващото въздействие и нагласите, стереотипите и предразсъдъците 
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теоретични постановки по проблема имат Жак Елюл, Елиът Арънсън, Серж 

Московичи, Уолтър Липман, Франсис Бейкън, Теодор Адорно, Зигмунд Фройд, Карл 

Густав Юнг, Ейбрахам Маслоу, Чавдар Христов. 

Методология и методика на изследването 

От методологична гледна точка обектът на изследователския интерес е 

насочен към българската национална идентичност и нейното формиране
*
 от 

Освобождението (1878 г.) до 70-те години на XX век под влиянието на медиите 

книга – вестник – кино (или телевизия)/театър, а предметът – социокултурните 

комуникационни модели
**

 на убеждаващо въздействие, които оказват влияние върху 

формирането на българската национална идентичност в нейното вековно развитие. 

Обхватът на изследването ще бъде ограничен до разглеждането на емблематични 

български произведения (романи), които са заложени като задължителни в учебната 

програма на кандидат-зрелостниците и са с национална значимост, като за доказване 

на научната теза изборно ще се използват и част от такива, които не са застъпени за 

изучаване в училище. Благодарение на тези класически произведения се проследява 

рефлексията им в медийните културни рупори – вестника и киното (или 

телевизията)/театъра. За да се проследи и влиянието на социокултурните модели в 

съвременността се провежда анкетно изследване сред двеста ученици от горен 

гимназиален клас на четири гимназии в България (по петдесет респонденти от всяко 

училище). Обект в анкетното изследване са ученици в дванадесети клас от четири 

училища (73 СОУ „Владислав Граматик“, гр. София; I Английска езикова гимназия, 

гр. София; Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Димитър Димов“, гр. 

Ловеч и Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе), а предмет - националната 

идентичност и стереотипите в българското съзнание.  

Целта на изследването е да се установи национално присъщ социокултурен 

комуникационен модел на убеждаващо въздействие, който има устойчив ефект в 

процесите на формиране, развитие и поддържане на националната идентичност през 

едновековния ù развой от Освобождението. В анкетното изследване е заложено 

                                                           
*
 Тук под понятието формиране ще се има предвид процесът на трансформиране на нагласите в 

българската национална идентичност посредством оказаното влияние на социокултурните 

комуникационни модели. 
**

 Под социокултурни комуникационни модели, или социокултурни модели, ще се разбира нагласи, 

придобити от културата и традицията на едно общество или нация, които съхраняват материалната и 

духовна култура и осъществяват приемственост между поколенията. 
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установяването на работещите идеологически митове в наши дни сред анкетираните 

участници.  

Конкретните задачи са: 

1. Да се изясни понятийният апарат за култура; мит; нация и национализъм; 

национална идентичност; стереотип; предразсъдък; убеждаване и влияние; 

пропаганда; манипулация; идеология; социокултурни модели в хуманитарните и 

социалните науки, както и да се изведат работни дефиниции на понятията, които ще 

послужат за преките цели на дисертацията;  

2. Да се откроят стереотипните модели на убеждаващо въздействие в сферата 

на комуникационния дискурс през разглеждания период;  

3. Да се изведат тенденциите на убеждаващо въздействие чрез избрани 

литературни произведения (предимно романи, изучавани в училище, и такива, които 

спомагат за по-пълното изграждане на тезата) с национална значимост, медийното 

им присъствие екранизацията им и/или поставянето им на сцена;  

4. Да се проследи акумулиращото социокултурно въздействие посредством 

медията книга (класически литературни произведения) – театър/кино (или телевизия) 

– печатна медия (вестници), насочено към масова промяна на нагласите.  

5. Подготовка и провеждане на емпирично изследване сред двеста ученици 

дванайсетокласници на територията на република България с цел установяване на 

парадигма на нагласите в настоящето.  

Научният проблем (научната теза) е продиктуван от изследователския интерес 

за това, дали е възможно да се изведе национално присъщ социокултурен 

комуникационен модел, който акумулира нагласи под формата на идеологически 

стереотипи в изследвания период.  

Научната хипотеза е, че ако триделението книга (литература) – печатна медия 

(вестници) – кино (или телевизия) и театър (изкуство) образува единен цикъл на 

масово медийно въздействие, то комуникира нагласи (стереотипи и предразсъдъци) 

и модели на поведение. Изследването удостоверява наличието на водещи 

проблематики, отнасящи се до взаимовръзката между литературата, историята и 

медиите в режима на тяхната социокултурна способност за конструиране на 

реалности, които формират масови ментални конструкти. От една страна, 

взаимовръзката способства за наличието на отношения, които са предавани от 

традицията. Именно наследяването на традицията комуникира с масовите представи 

в обществото. От друга страна, самото налагане на матрици на мисленето, които са 
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изведени посредством триединството, подлежи на цял набор от методологически 

техники и инструментариум, които обуславят интердисциплинарността на избрания 

подход. 

Научните понятия следва да бъдат изяснени спрямо смисъла, който им се 

влага в дисертацията. За целите на дисертацията се извеждат работите определения 

на:  

 социокултурни комуникационни модели (или социокултурни модели) - 

това са нагласи, придобити от културата и традицията на едно общество или 

нация, които съхраняват материалната и духовна култура и осъществяват 

приемственост между поколенията.  

 култура – „усвоени и споделени ценности, поведения и вярвания на група 

взаимодействащи си хора“
1
. 

 национализъм – корпоративна стратегическа идея, основана на „система от 

вярвания за обща принадлежност“
2
 . 

 идеологически стереотип (респ. идеологическият мит) – устойчива 

представа или нагласа, която служи на интересите на идеологията чрез 

средствата на пропагандата за налагане на целенасочено убеждаващо въздействие 

към голяма група от хора.  

 ефект на рамкираната пропаганда
*
 – убеждаващо въздействие, насочено към 

голяма група от хора, което се поддържа от средствата на масовата информация.  

 пропаганда –  „социална технология за систематично налагане и поддържане 

на идеи и ценности от личности и/или групи хора, свързани в организация, върху 

масовата публика с цел управление на възприятията ù“
3
. 

 предразсъдък – проява на враждебно или негативно мнение или нагласа към 

група от хора, формирано вследствие автоматично (евристично) поведение, без 

достатъчно основание, на базата на погрешни съждения. 

                                                           
1
 Bennett, Milton, J. Intercultural communication: A current perspective. // Milton J. Bennett (Ed.), Basic 

concepts of intercultural communication: Selected readings. Yarmouth, ME: Intercultural Press, p. 3. 
2
 Христов, Чавдар. Модел на конструиране на стратегическа идея и трансформирането ù в идеология 

(система от вярвания) [онлайн източник]. Newmedia21 09.06.2014. 

<http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/model-na-konstruirane-na-strategicheska-ideya-i-

transformiraneto-y-v-ideologiya-sistema-ot-vyarvaniya/>. 
*
 Понятието е заимствано от Серж Московичи, в чийто труд той определя три основни функции на 

пропагандата: регулаторна, организираща, насищане, откъдето извежда ефектът на рамкираната 

пропаганда. Вж. повече на Московичи, Серж. Социална психология. София, Дамян Яков, 2006, 616-

618 с.  
3
 Христов, Чавдар. Войната на идеите. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 179. 
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 мит
*
 – разказ, който се мисли за истинно и неоспоримо свидетелство, което 

конструира реалности в своята зависимост с историята и обществото. Като 

вторична митологична система е медиатор на социални нагласи и идеологеми и 

така изгражда комуникационно поле на предавани значения. 

 От методична гледна точка в дисертацията се използват методите анализ и 

синтез, интердисциплинарен метод. За целите на проведеното анкетно изследване 

методите са пряка групова анкета с урна и сравнителен анализ на данни. 

  

                                                           
*
 Прави се уточнението, че се предлагат работни дефиниции на понятията идеологически стереотип 

(респ. идеологическият мит); предразсъдък; ефект на рамкираната пропаганда; мит спрямо 

комуникационно-информационната конструкция на националната идентичност и спрямо заложената 

тезисна проблематика в научния труд. 
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Апробация на резултатите 

Част от резултатите са представени на следните научни форуми: 

- Докторантска лятна школа по изследователски методи и техники в 

социалните и хуманитарните науки (03-09 юни 2013 г., Китен, България), по 

програма: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по 

социални и хуманитарни науки в СУ“; 

- Докторантски семинар на Катедра към ЮНЕСКО „Комуникация и връзки 

с обществеността”, СУ (14-16 юни 2013 г., Осогово, България); 

- Първата обща конференция по проект „Интегрирана програма за 

обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“ (22-

23 февруари 2013 г., София, България); 

- Докторантска лятна школа по изследователски методи и техники в 

социалните и хуманитарните науки (01-08 юни 2014 г., Китен, България) с 

международно участие по програма: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа 

на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“; 

- XII Национална научна конференция с международно участие на тема: 

„Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ (31-01 ноември 2014 г., София, 

България), организирана от Университет по библиотекознание и информационни 

технологии. 
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конференция по социални и хуманитарни науки, 22-23 февруари 2013. Статията е 

под печат. 
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Анкетно изследване) – доклад, изнесен на XII Национална научна конференция с 

международно участие на тема: „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, 

31-01 ноември 2014 г., организирана от Университет по библиотекознание и 
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изследване на докторант Венцислава Миндова на 200 ученици от 4 елитни гимназии 

в Република България. 
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Съдържание на дисертацията 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

библиография, именен показалец, приложения, научни приноси, публикации, 

благодарности, декларация за оригиналност. Дисертацията съдържа 293 страници, в 

които 32 страници фигури от анкетно изследване, отделно – 12 фигури; 1 таблица и 

11 страници библиография, включваща 161 източника. Резултатите са публикувани в 

5 научни статии (две от тях са под печат) и са докладвани на 5 научни форума. 

Увод 

В уводната част на дисертацията са изложени актуалността на темата в 

съвременността, основната цел, обектът и предметът, формулирани са методите и 

задачите, зададен е научният проблем, както е издигната и научна хипотеза. 

Глава 1. Теоретична постановка на проблема 

В първа част на тази глава от дисертацията се проследяват функциите и 

значенията на понятието мит и трансформирането му от сакрален разказ в 

идеологическо слово. Митът е сакрален, възприема се като универсална система от 

означения, благодарение на която се осъществява комуникация. След като 

митичното слово поражда множество интенции, то спомага за изграждането на 

социокултурни модели, които комуникират нагласи. Изследването се съсредоточава 

върху разглеждането и построяването на тезата за мита като фундамент на 

идеологията. Даскалов разглежда историческите митове като строители на 

националната идентичност, но и като способ за демонизиране на Другия. 

Историческият мит не е изграден изцяло на лъжата, „изобщо митът рядко е пълна 

фалшификация“
4
. Абсолютизирането на даден мит го овечностява, легендаризира, 

което легитимира идеята за истинност. Когато се наблюдава абсолютна епическа 

дистанция, митът се налага в съзнанието като достоверен, неподлежащ на съмнения. 

Тезата на изследователя Брус Линкълн, посветена на сравнитеното изучаване на 

мита като наратив, е, че представлява „малък клас от разкази, който притежава 

                                                           
4
 Даскалов, Румен. Митологизиране в историята: по български примери. // История, митология, 

политика. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, с. 37. 
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правдоподобност и авторитет“
5
 и който покрива изискванията за сакрален разказ 

по показателите претенция за истина, правдоподобност и достоверност. За да има 

работещ мит като работеща идеология, трябва да има създадена легендарна основа, 

която да се съхранява в поколенията на цикличен принцип.  

Клод Леви-Строс, считан за бащата на структуралната антропология, поделя 

мита на две познавателни равнища – диахронно и синхронно, както Сосюр по-рано 

прави, за да обясни лингвистичните знакови системи. Диахронният план е насочен 

към историята, миналото, а синхронният – работи като способ да се обяснят 

процесите в изследвания период. Така митът създава механизми на опростено 

акумулиране на влияние, като службата му е да превръща вече разказаното в 

идеологема на случващото се. Строс излага тезата за трансформация на митовете – 

един или множество от митове никога не умират, а се преосмислят. Те пораждат 

множество значения, като се претворяват в романовото повествование или влизат в 

служба на историческата конюнктура
6
. След като очертава пътищата на 

митологичното слово, антропологът създава една вторична митологична система, 

която изгражда комуникационното поле на предавани значения. Барт
7
, също 

вдъхновен от Сосюр, разглежда мита като слово, като система на комуникация. 

Интенцията му е, че функцията на мита е да изопачава фактите, защото е способен да 

създава и актуализира значения в съвременността. Така езикът се превръща в 

средство на мита, следователно език и мит се спояват в единна комуникационна 

система на интерпретативни означения. Митичното слово нарича „мъглявина, която 

се проявява в световната мода“
8
, тоест това е скритата идеология, с която си служи. 

Нищо не се предава в чистата си, сакрална форма, а се нагажда спрямо обществената 

среда с посланията на фалшивата истина. По този начин ученият изгражда своята 

постановка за проектирането на митовете в съвременното общество и техния способ 

да моделират и променят реалността. Прави условно разделение на леви и десни 

митове. Битуването на митовете като идеологическа система може да послужи за 

политически цели и чрез силата на словото да мобилизира масите. И Богданов 

разглежда мита като „идеологическа структура с особена конституираща 

                                                           
5
 Lincoln, Bruce. Discourse and the Construction of Society. Comparative studies of myth, ritual, and 

classification. New York: Oxford University Press, 1989, p. 24. 
6
 Леви-Строс, Клод. Структурална антропология. Т. 2. София, ИК Христо Ботев, 1995. 

7
 Barthes, Roland. Mythologies. New York: Noonday Press, Farrar, Straus & Giroux. 

8
 Ibid., p. 120. 
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функция“
9
, затова негов фундамент е общото културно минало. Действията на 

съвременния човек са митически означени, когато нагласите преднамерено работят в 

посока фабрикуване на определено мнение. Подобно на Бартовото разделение на 

езика и мита, Богданов откроява като сърцевина на мита взаимовръзката между 

образна форма и идеологическо съдържание. На първия компонент съотнася езика, 

знака, на втория – съобщението, значението. Митът се възприема като транслатор на 

представи и нагласи, като „паразитна система“
10

, която заработва значения, които 

влизат в ролята на определени послания към публиките. В зависимост от 

социокултурната ситуация тези значения се моделират спрямо това, което искат да 

внушат. Асман разглежда мита като форма на колективна памет, която се разделя на 

фундираща и биографична. Фундиращата задава културната памет на нацията, а 

биографичната – свързана е с изграждането на междуличностни взаимоотношения. 

Така митовете съхраняват и пренасят общата история и комуникират нагласи. От 

разбирането за това, що е мит, следва да се направи хипотезата, че митът като 

вторична митологична система е медиатор на социални нагласи, като по този 

начин се изгражда комуникационно поле на предавани значения
*
. Приема се, че 

митът е свещен разказ, който се мисли за истинно и неоспоримо свидетелство, 

което конструира реалности в своята зависимост с историята и обществото. За 

целите на дисертацията митът ще се разглежда като проводник на идеологеми. 

Основавайки се на тезата на Даскалов за историческия мит като фундамент на 

националната идентичност, митът се определя като свидетелство за нещо случило се, 

без да се подлага на преосмисляне неговата автентичност. Разглеждането му от 

абсолютна епическа дистанция легитимира идеята за истинност, както и изгражда 

претенцията му за авторитет. Така митовете налагат своите мащабни митологеми, 

които се предават в поколенията на цикличен принцип и чрез които се задават 

основни сюжети от историческата действителност, теоретично начертани от Строс 

като два пътя – на романовото повествование или на историческата конюнктура. 

Независимо кои пътища ще избере митологемата, тя исторически се обвързва с 

идеологиите на деня. Процесът на превръщането на мита в митологема и 

                                                           
9
 Богданов, Богдан. Мит и литература. Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката 

литература до епохата на елинизма [онлайн източник]. Bogdanbogdanov 12.04.2013. 

<http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/7.pdf>. 
10

 Пак там, с. 33. 
*
 Чрез постановките за мита на учените Клод Леви-Строс, Ролан Барт и Богдан Богданов се извежда 

основната хипотеза в изследването, че митът като вторична митологична система изгражда 

комуникационно поле на предавани значения. 
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трансформирането на митологемата в идеологема се осъществява чрез 

комуникационното поле на предавани значения или чрез набелязаните леви и десни 

митове от Барт. Така митовете артикулират колективните представи и нагласи в 

действителността и създават парадигмата на традиционно пазените ценности 

(Богданов). Запазват своята задача на съхранители на традицията, както и се 

модифицират в съвременността, натоварени с идеологически послания. Верифицират 

своето присъствие, благодарение на функцията си на работеща идеология. Основната 

идея е, че митовете никога не умират, а се преосмислят.  

Във втора част на първа глава се анализира понятието национална 

идентичност – корени, формиране и съхраняване. Фундаментът на идентичността е 

дълбоко заложен в митологичното мислене за нация, защото „нацията, разбирана 

като резултат от съзнателно усилие на някакъв елит да консолидира определена 

общност около някакви „изконни“ ценности, се нуждае от митология, която да я 

легитимира“
11

. Общата историческа съдба, общите вярвания, общата територия 

създават споделеното пространство на опита, въобразяват идеята за нация. В 

съвременния си смисъл нацията е мислена като политическа общност, като заедно с 

национализма възникват през 18. век посредством идеологическа революция
12

, което 

я прави политически феномен. С избухването на Френската революция и 

кардиналната промяна на светоусещането и интересите на отделните индивиди се 

преструктурира и мирогледът, защото „национализмът е идеология на нацията, не 

на държавата“
13

, движение, което променя облика на световната история. В 

модерната епоха национализмът е този, който създава националната идентичност. И 

Гелнър, и Смит
*
, и Даскалов

**
 издигат своите теории за национализма като създател 

на нациите. Задължително е пораждането на съзнание за принадлежност към 

нацията, което се осъществява посредством идеологически апарат, следователно 

национализмът е идеология, която е насочена към нацията за промяна на статуквото 

в държавата. Той е и продукт на модерността, и здраво споен за своите корени, 

                                                           
11

 Аретов, Николай [съст.]. Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. 

// Да мислим другото – образи, стереотипи, кризи XVIII – XX век, Кралица Маб, София, 2001, с. 15. 
12

 Тиес, Ан-Мари. Изобретяването на националните идентичности [онлайн]. Librev 02.11.2013. 

<https://librev.com/component/content/article/26-discussion-politics/1438-2011-12-17-17-01-19>. 
13

 Smith, Anthony. National Identity. Reno, Nevada: University of Nevada Press, 1991, p. 74. 
*
 Вж. Пак там. 

**
 Вж. Даскалов, Румен. Между Изтока и Запада: български културни дилеми. София, Лик, 1998, с. 

190: Нациите се мислят за „продукт на определена историческа конюнктура и определени социални 

условия“. 
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затова и „обсебен от генеалогията и приемствеността“
14

. Андерсън издига тезата 

за въобразяването на нацията като политически конструкт
*
. Въобразена е като 

общност, защото, независимо дали членовете се познават, е мислена като дълбоко 

хоризонтално другарство
15

. Търсейки корените на национализма, Айзакс, определян 

като един от първите учени, които сигнализират за силата на национализма, стига до 

Домовете на Муумби – метафора на неразрушимата племенна връзка между хората. 

Съмнението на автора е, че хората не могат да станат по-деплеменизирани, защото 

проектират нови Домове на Муумби в по-опасен вид – под формата на 

националистични настроения. Колкото повече глобализацията настъпва в човешките 

отношения чрез технологиите и информационните системи, толкова повече се 

отдалечаваме едни от други, защото няма какво да си кажем
**

. Така изследователят 

става първият, който поставя проблема за съхранението на националната 

идентичност. Рано или късно човек се завръща в своя Дом на Муумби, метафора на 

фанатичната привързаност към корените на рода, родината и нацията, най-сигурното 

място за опазването на идентичността. Тя постоянно се изживява като споделен опит 

с останалите
16

. Налага термина основна групова идентичност
17

, като има предвид 

кръвното родство, езикът, географското местоположение, расата и допълва, че е 

отъждествяване с човека и неговите намерения да споделя основни характеристики с 

останалите в групата хора. Общото минало се проявява в митовете, в историческите 

извори, в колективната памет на нацията. По този начин се създава значимото 

усещане, че „митът определя мястото на племето в света и посочва резона на 

неговото съществуване, особеното му предназначение и роля“
18

. За да има 

национална идентичност, трябва да има усещане за ситуиране на индивидуалния 

човек в общите културни модели на колективната общност. Една група, общност или 

народ без общо минало, общи корени и традиции, както и чувство за принадлежност, 

                                                           
14

 Тодорова, Мария. Клопката на изоставането: модерност, темпоралност и източноевропейският 

национализъм. // Тодорова, Мария. България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития. София, 

Просвета, 2010, с. 51. 
*
 вж. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spred of Nationalism. 

London & New York: Verso, 2006. 
15

 Ibidem, p. 7. 
**

 Айзакс изследва кенийското племе кикую (kikuyu), което споделя клетвения ритуал: „Никога няма 

да напусна Дома на Муумби“. Муумби е майката прародителка, а нейният свещен дом е утробата за 

племето. Чрез съвместната клетва всеки член на племето се зарича да не прекъсва връзката си с него. 

Изследователят е на мнение, че навсякъде по света има много Домове на Муумби и хората, които 

живеят в тях, имат по-силна връзка. Още по темата вж. Isaacs, Harold. Idols of the tribe: Group Identity 

and Political Change. Cambridge: Harvard University Press, 1989, p. 1–2. 
16

 Ibidem, p. 31. 
17

 Ibidem, p. 36. 
18

 Даскалов. Румен. Между Изтока и Запада…, с. 67. 
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не може да се самоопредели като колективен носител на изповядвани ценности, 

обичаи, норми на културна идентичност, защото „корените на уникалната 

идентичност трябва да се намират в нейния произход и родословие“
19

. 

Съществената разлика между нация и национализъм се привежда във факта, че 

нацията е реален обект на съществуване, ограничен териториално, с набор от 

изповядвани ценности и обичаи, с извоюван суверенитет, докато национализмът 

почива на идеологическа основа.  

В тази глава от дисертацията се дава яснота и на понятието култура. Възгледът 

на Смит и на Шнапер за националната идентичност като дълбоко вкоренена в 

културата на едно общество структура споделя и Мутафчиев. Счита, че културата се 

възприема като съставена от материални и духовни блага
20

. Тя е следствие от дългия 

жизнен опит на поколенията, които чрез своите духовни и материални знаци 

завещават традициите, по които трябва да поеме нацията. Ученият формулира 

значението на понятието култура като „развитие“, като степен на подем в 

материалното и духовно притежание на един народ, затова в „основите си е 

национална“
21

. Хофстеде извежда определението за култура като „колективно 

програмиране на съзнанието, което отличава членовете на една група или 

категория от хора едни от други“
22

. Някои изследователи заменят евфемистичното 

словосъчетание „колективно програмиране на ума“ с „промиване на мозъци“, което 

е илюстрация на това, как ценностите в едно общество и поведението на отделния 

човек или група са вкоренени в поведението
23

. Според него културата се придобива, 

не се унаследява. Тя е модел на учене, защото произхожда от средата, не от 

наследствени фактори
24

. В своята концепция за културата Гиърц поставя понятието 

значещи символи
25

, с което обозначава всяко човешко действие или материални 

знаци, които могат да търгуват влияния. Настоящият труд се позовава на 

определението за култура на Милтън Бенет, който дефинира културата като „усвоени 

                                                           
19

 Smith, Anthony. Myths and memories of the nation. New York: Oxford University Press, 1999, p. 60. 
20

 Мутафчиев, Петър. Книга за българите [онлайн източник]. БАН, София, 1987, с. 162. 
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 Schmidt, Patrick. In Search of Intercultural Understanding: A practical guidebook for living and working 
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и споделени ценности, поведения и вярвания на група взаимодействащи си хора“
26

. В 

духа на интеркултурната комуникация Шмит допълва казаното от Бенет, а именно че 

„това е процес на пораждане и споделяне на значения“
27

. Така недвусмислено се 

отпраща послание към всяка култура, като по този начин се изгражда набор от 

споделени ценности и практики, които са „социално конструирани“
28

. В основата си 

културата е модел на усвояване, на придобиване на социални реалности и 

възприятия. Едуард Хол, считан за бащата на междукултурните изследвания, 

провежда проучване относно взаимовръзката между култура и комуникация и 

заключава, че контекстът е всичко. Класифицира обществата по скалата висок и 

нисък контекст. Високият се осъществява в зоната на невербалната комуникация, той 

е скрит, а ниският – е означен като директен. На тази основа извежда и два типа 

общества – монохронични и полихронични. Културата според Хол е „система за 

създаване, изпращане, съхраняване и преработване на информация“
29

. На мнение е, 

че „комуникацията лежи в основата на всичко“
30

, откъдето се появява и основният 

конфликт – този на вербалната и този на невербалната култура. Неговата теза се 

обяснява с тясната взаимовръзка културна среда – комуникация. 

В трета част на първа глава се разглеждат и анализират значенията и 

функциите на идеологията и мита за националното съзнание. Идеологемата като 

елемент на идеологията е „едно явно преднамерено и искащо да мине за абсолютна 

истина твърдение“
31

, което създава предпоставка за идеологически мит. Дори 

когато интенциите на мита са пряко насочени към миналото, към сакрализацията на 

събитията, неговата цел е да се възроди в настоящето и „да въздейства върху него 

чрез мобилизация на маси, винаги в полза на актуални сили и интереси“
32

. Чрез това 

определение на първо място се извежда пропагандната сила на един мит, когато 

служи на властови интереси и придобива смислите на основна идеология. Митът 

заработва моделите на социално поведение, които адекватно се приспособяват в 

съзнанието на масата. Мит и идеология си взаимодействат, когато целта им е да 

легитимират статуквото, но и когато има стремеж към промяна, затова политиката на 
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мита създава почвата за масови политически мобилизации, каквито се откриват в 

левите и десните митове. Всички форми на устна и писмена комуникация, на 

зрителна и периферна перцепция може да се разглеждат като митични означения, 

защото се създава наративност, разказаност за нещо случило се. Когато се създава 

исторически мит, то е с цел идеологическа пропаганда, тоест, за да легитимира 

своите действия като полезни и нужни политическата конюнктура прибягва към 

задействането на опосредствани механизми с цел масова промяна на съзнанието. 

Създадените митологеми кореспондират с миналото и насочват към националната 

история, като „засядат дълбоко в колективните представи и дори в „колективното 

несъзнателно“
33

 и по този начин инспирират силата на убеждаващата идеология. 

Елюл разглежда идеологията като набор от идеи и за да може да заработи в масовото 

съзнание като механизъм на постоянно проповядвани идеи, тя се придържа към три 

елемента – остойностяване, действителност и вяра
34

. Счита, че веднъж покълнала 

една идея, независимо колко ирационална е тя, започва да изгражда култ на своето 

самоутвърждаване. Митът има много по-мощни сили на действие, но това, което 

обединява мит и идеология под един общ знаменател, е силата им на убеждаване, 

която „извира от силата на колективното споделяне“
35

. Идеологията си служи с 

митовете, за да се легитимира пред общността. След като един мит се е съхранил в 

народното съзнание, той е иззет от функцията си на свещен разказ, за да се превърне 

в идеология на мисленето. Осъществява се десакрализация на мита, за да се превърне 

в идеологическо слово. 

След като описва социалната психология като наука за „явленията на 

идеологията“, Московичи определя социалните взаимоотношения като групово 

създаване на явления, като вярвания, стереотипи, предразсъдъци, които изразяват 

„социални представи“
36

. Всички нагласи и поведенчески решения на групата 

произтичат от идеологическите изповядвани ценности. Христов подделя нагласите 

на три основни компонента: познавателни (когнитивни); емоционални (афективни); 

поведенчески. В по-голяма степен се прилагат автоматично, което способства за 

развитието на различни стереотипи и предразсъдъци. Именно евристичното 

(автоматично) поведение спомага за организирането на социалното поведение 
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посредством „ментални конструкции“
37

 – мисловни органайзери, под влиянието на 

които информацията от външния свят е разпозната, приета и обработена. Христов 

прави важното уточнение в своя научен труд, посветен на убеждаването, че 

манипулацията засяга периферния път на убеждаващо въздействие, защото по 

презумпция евристичният тип поведение е заложен у хората и предполага появата на 

положителни или отрицателни нагласи
38

. Счита, че по-уместно е, когато се говори за 

идеология, т.е. „за разпространяване на система от убеждения“
39

, да се използва 

терминът пропаганда, не манипулация, защото пропагандата е „манипулативна 

социална технология за убеждаващо въздействие, която е идеологически 

обвързана“
40

, следователно манипулацията е инструмент на пропагандата. 

Техниките на въздействие, с които си служи пропагандата, са насочени към 

фабрикуването на съгласие и към присвояването на различни атрибути като символи, 

герои, митове, което, образно казано, циментира с убедителна правдивост целите ù. 

Московичи извежда идеята, че човек е способен да мисли за хората, като 

използва готови мисловни конструкции, или клишета, както Адорно нарича този 

ментален механизъм: „мислене посредством клишета“
41

, а стереотипите се 

използват като помощни средства на предразсъдъците, защото са „тип на особено 

закостеняло предварително съждение“. Мотив за тъждественост между стереотипи 

и предразсъдъци Арънсън намира в съждението, че „стереотипните образи в 

сърцевината на предразсъдъка често са толкова силни, че надделяват над 

логическото мислене“
42

, което недвусмислено отвежда към характера на двата типа 

нагласи – да формират представи и да изграждат отношения на базата на приемането 

или отхвърлянето. В своето изследване Франсис Бейкън („The new Organon or true 

directions concerning the interpretation of nature“)
*
 детерминира два типа 

предразсъдъци – придобити и вродени. Първите проникват в съзнанието 

посредством външни влияния, а последните са наследствени. Комуникацията, която 

се осъществява между поколенията, е код на разпознаването. Обособява четири 
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подвида предразсъдъци, които назовава идоли, определяйки ги като дълбоко 

вкоренени функции на човешкия разум: идоли на рода/племето (Idols of the Tribe), 

идоли на пещерата (Idols of the Cave), идоли на площада (Idols of the Market Place) и 

последните – идоли на театъра (Idols of the Theater). От съжденията, до които 

достига Бейкън, може да се направи изводът, че комуникативният акт е маркиран 

с означенията на предразсъдъците. Съзнанието определено предпочита да работи 

със статични картини от действителността и за да нормализира хода си в динамично 

развиващия се свят, то избира да заучава средата с помощта на разпознавателни 

конструкции, тоест клишетата. Маслоу извежда теорията за рационализирането на 

стереотипизирани заключения. Когато една идея е завършена и има изведено 

умозаключение за нея, се търсят доказателства за истинността ù. Този феномен 

нарича „фасада на мисленето“
43

, защото силата на стереотипа влияе в определена 

посока на рациото. Именно при наличието на такова положение „категоризирането 

на възприятието е покана за грешки“
44

. Ученият си задава въпроса, защо хората 

вярваме в лъжата, когато истината прозира зад очевидните факти, и търси отговора 

именно в стереотипизирането на вниманието, или в заблудата да живеем в грешки на 

разсъдъка. В зависимост от културните фактори (вътрешни и външни) поведението 

на човека, неговите цели и задачи биват определени. Културната среда е тази, която 

детерминира наличието на предразсъдъци и стереотипи, а оттам и доколко са 

разпространени те. Уолтър Липман е първият, който въвежда понятието стереотип. 

Стереотипите създават условия за „фалшифицирането на реалността“
45

, 

откъдето се отключват и инстинктивните реакции при определени условия. Липман 

говори за наличието на псевдосреда, която се образува между човека и социалната 

среда. Реакцията на човека е отговор на псевдосредата било то чрез мисъл, или 

чувство. Невъзможността да се адаптираме към обстоятелствата поражда 

противоречия и за да се предотвратят крайните състояния на дискомфорт, тази 

приспособимост се реализира посредством измислиците. Липман е на мнение, че 

първо даваме етикет на артефактите, а след това ги виждаме. От цялата бъркотия на 

обективния външен свят, успяваме да видим онова, което културата е сложила в 

рамки и го е направила в стереотип. Представите оформят общоприетите модели за 

това кое е добро и кое зло, те са онази функция на нашето съзнание, която 
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изпреварва всичко останало, за да изработи нужната информация за разпознаването 

на обектите, защото „преди да сме видели света, вече ни е казано за него“
46

. 

Арънсън, основавайки се на теорията за стереотипите на Липман, прави 

фундаменталния извод, че „в основата си ние всички сме програмирани да мислим 

със стереотипи“
47

. 

В последната част на първа глава се разглежда пропагандата като механизъм 

на масово убеждаващо въздействие. В светлината на модернистичното разбиране на 

термина пропаганда през 20. век съществуват известни различия относно това, дали 

пропагандата е безполезна като аналитичен инструмент, или убеждаването като 

нейна производна функция трябва да се използва за оказване на масово влияние. 

Пропагандата гравитира в социалното пространство под негативното възприемане за 

„политически мотивирана лъжа“
48

, което я отпраща в зоната на негативните 

интенции и користните подбуди на комуникатора. Но невинаги пропагандата е 

определяна така – за сравнение със създаването на комисията на Кардиналите и 

Конгрегацията на Пропаганда от Папа Григорий XV смисълът на пропагандата и 

целите ú се отличават съществено от днешния ú облик. По-късно в световната 

практика се налага дефиницията: „всяка асоциация, систематична програма или 

съгласувано движение за разпространение на определена доктрина или практика“
49

 

се ознаменува като пропаганда. В годините на световните войни хората се чувстват 

притиснати и усещат нуждата чрез медиите да управляват обществените настроения. 

Най-силното си проявление пропагандата намира там. Един от първите способи за 

масово убеждаващо въздействие е пропагандата
50

. Тя си служи с две основни 

функции – регулаторна и организираща. Първата спомага за налагането на 

идентичността в групата, а втората съгласува от идеологията, срещу която застава, 

основните принципи и по този начин моделира система на влияние. Това дава 

основание на Костлер да заяви: „Достатъчно е да вкараме всяка фраза в 

съзнанието на масите със силата на повторенията и опростителството. Това, 

което им се представя за хубаво, трябва да блести като злато; онова, което им се 

представя като лошо, трябва да бъде черно като абанос“
51

. Освен тези две 
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функции, Московичи отделя и трета – насищане. Чрез нея се получава ефектът на 

рамкираната пропаганда, когато убеждаващото въздействие, насочено към голяма 

група от хора, се поддържа от средствата на масовата информация. Според Бернайс 

пропагандата е последователно, продължително усилие за създаване на влияние 

върху обществените събития. Практиката за създаване на картини в главите на 

хората е много обща, по-важното в случая е, че „тя е универсална и 

непрекъсната“
52

, което създава едно обществено съзнание. „Пропагандата 

съществува навсякъде около нас и променя нашите ментални картини за света“
53

. 

Този извод, до който достига Бернайс, може да бъде сведен до съждението, че 

пропагандата е такава технология на умишлена манипулация, която цели да 

създаде определени стереотипи и предразсъдъци в съзнанието на 

обществеността. Ученият е на мнение, че медията се явява такъв проводник на 

предавани значения към публиката, който си служи с тази технология. Иван 

Хаджийски, един от най-влиятелните социолози и народопсихолози, изследващи 

българската душевност и бит, в есето си за пропагандата казва, че истинският успех 

на пропагандата се корени в идеите, които прокламират властимащите – „идеите 

стават сила, когато станат идеи на масите“
54

. Под този термин в изследването 

ще се има предвид „социална технология за систематично налагане и поддържане 

на идеи и ценности от личности и/или групи хора, свързани в организация, върху 

масовата публика с цел управление на възприятията ù“
55

. Христов стига до 

твърдението, че убеждаващото въздействие на тази технология за масово влияние 

спомага за създаването и поддържането на „емоционални нагласи под формата на 

система от вярвания (идеология) с цел насочване на обществената енергия в 

определена посока“
56

. За да упражни ефективно своето въздействие, пропагандата 

включва онези матрици на социално евристично поведение, които способстват за 

рамкирането на действителността под формата на „типови матрици на 

разпознаване“. Изработените модели на поведение задават онези опростени 

ментални конструкти, чрез които каталогизираме обектите на своето възприятие. 

Ученият стига до обобщението, че „предразсъдъците и стереотипите са масов 
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продукт на механичното мислене, което е насочено към опростяване на сложния 

свят“
57

. Така пропагандната технология си служи с тези опростени представи на 

груповото мислене, за да създаде цял мисловен корпус от идеологически вярвания и 

нагласи спрямо външния свят. Спрямо основната цел на дисертацията – 

установяването на социокултурен комуникационен модел на убеждаващо 

въздействие, придържането ще бъде към триадата книга – вестник – кино (или 

телевизия)/театър. Христов разглежда книгата като „първата пропагандна медия“
58

 

– теория, към която се придържа изследователската част на дисертацията. Когато 

настъпва етапът на масовизация на четенето, ситуиран в епохата на Просвещението, 

книгата „е насочена предимно към един образован елит, който на свой ред чрез 

преразказ и групово четене разпространява идеологическото знание“
59

, което 

знание влияе на и променя мисленето в масата. Така в продължение на векове 

книгата изгражда своята функция на проводник на идеи и идеологическо мислене, тя 

става една медия, „своеобразна машина за комуникиране“
60

. Разбира се, че не само 

книгата е инструмент на пропагандата, но и вестникът се превръща в мощен фактор 

за масово влияние. Той е „най-бързо развиващата се медия“
61

 от началото на XVII 

век. Както Андерсън изгражда своята теория за нациите като въобразени общности, 

така вестникът се превръща във фактор на формирането на нацията. В този ред на 

мисли и книгата, и вестникът, и театърът или киното ще се разглеждат като медии, 

които диктуват нагласи, представи и мнения сред обществеността, и които изграждат 

социокултурен комуникационен модел на предавани значения. Участниците, които 

способстват за акумулирането на идеологическите митове и приемането им за 

реалност, са идеолозите на деня. Тези, които институционализират правото си да 

разпространяват възгледи и идеи, насочени към масовото убеждаване. 

Комуникационните и информационни технологии, които се използват, за да се 

докаже в плана на изследването въздействието на идеологическите митове, са 

медиите книга (художествена литература) – кино (или телевизия)/театър (изкуство) – 

вестник (публицистика). 
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Глава 2. Идеологическите стереотипи като медиатори в 

триадата книга – вестник – кино (или телевизия)/ театър 

В тази глава се дава обосновка защо именно романът като литературен жанр е 

предпочетен за анализиране, като се използва литературно-теоретичната разработка на 

руския учен Михаил Бахтин
62

. В изследванията си, посветени на романа, и Жечев, и 

Анчев считат, че романът се появява с разпадането на класическата митология, „с 

раждането и утвърждаването на буржоазната митология“
63

. В този смисъл 

романовото повествование синтезира националните черти на дадена епоха – нейните 

върхови и низови моменти. Анчев е на мнение, че единствено високата степен на 

осъзнаване на историчността задава точните образци на романовото изкуство. 

Романите, които са предмет на изследователския интерес, са избрани по следните 

критерии:  

1) масова разпознаваемост в българското общество и национална значимост;  

2) една част от тях се изучават в българските училища, т.е. образователният 

принцип е основен при провеждането на масирана, последователна и продължителна 

пропагандна кампания;  

3) високо ниво на тиражираност, което предполага процес на масовизация, 

следствие на който методът на убеждаващото въздействие става ефективен 

инструмент за манипулация;  

4) с отношение към националната култура и национално значимите събития в 

българската история;  

5) с фокус върху създаването на псевдосреда посредством пресъздаването на 

исторически значими митове. 

В дисертацията именно анализирането на романите са важен елемент от 

обосноваването на един процес, наречен изграждане на масова псевдосреда от 

митове. 

Първият мит, който се извежда, е митът за робството. В българската културна 

общност след Освобождението назрява едно разделение на обществения мироглед. 

„Под игото“ е роман епопея и заема средищно място във Вазовата белетристика. 

Разкрива се сплотеното патриархално общество във време на мракобесие и османски 

                                                           
62

 Вж. Бахтин, Михаил. Въпроси на литературата и естетиката. София, Наука и изкуство, 1983. 
63

 Анчев, Панко. Българският роман след Втората световна война през погледа на Тончо Жечев 

[онлайн източник]. Literaturensviat 10.01.2014. <http://literaturensviat.com/?p=82668>. 



 

24 

 

гнет, както и назряващата идеологическа парадигма на революционните борби в 

предвечерието на Априлското въстание. С носталгична нотка, присъща на 

родолюбския му темперамент, Вазов възкликва: „Тогава беше времето на 

самопожертвованието, днес е епохата на дребните характери“
64

. От 1396 г. до 1878 

г. българската държава е заличена от картата на света. Османската империя нанася 

жесток удар срещу суверенитета и националната идентичност на балканските народи. 

Изгражда се двумоделна зависимост – от една страна административната власт е 

изцяло под ръководството на турския султан, а от друга страна, духовният живот – на 

византийския патриарх. Първият български роман – „Под игото“, който е считан за 

„истинско евангелие по родолюбие“
65

, разгръща картината на патриархалните 

отношения в един от най-грандиозните моменти в родната история – предвечерието на 

Априлското въстание. Съпреживяването на този момент обединява всички – „от 

старци до бозайници“
66

. В творбата са вписани фундаментите на социалното и 

нравственото битие, намиращи отзвук в културната памет. Конкретното събитие –

Априлското въстание, разполага в своята концептуалност освен назряването на един 

исторически значим момент, но и характера на цяла една епоха, с нейните страхове, 

скрити трепети, битови навици, психологически преломи, колективни предразсъдъци. 

С изобразяването на живота в затвореното подбалканско градче, ретроградно и 

неподатливо на социални промени, Вазовият роман изгражда обобщен модел на 

поведението на българина под робство. Така се активизират символните 

напластявания на вековно обработваното съзнание на българина към робска 

принадлежност. Националният суверенитет жадува да присвои знаците на истинското 

живеене, но не е способен да ги осъществи, чието доказателство се състои в 

несъстоялото се освобождение в годината 1876. В брой на вестник „Стара планина“ от 

1876-1877г. е упоменат трагизмът на реалистично пресъздадения от Вазовото перо 

фикционален художествен свят: „Българското въстание не сполучи. Последваха 

кланията, опустошенията и разрушенията на Българското отечество. Злодейските 

орди на турското правителство употребиха всички позволени и непозволени 

средства, за да спасят владичеството на полумесеца. Но българската идея не 
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загина“
67

. Този пасаж моментално препраща към славното и героично минало, но 

задава и друг дискурс на прочит – този на несъстоялата се свобода. Историческите 

повели, задаващи робското статукво, превръщат малкото градче Бяла черква в 

пространствена метонимия на България, където се пресъздава постановката на живота 

под иго. Страхът е основното психологическо състояние на държания пет века под 

робство българин. Именно затова свободата не се вербализира публично, а под 

сурдинка, защото сетивата за промяната първоначално трябва да преодолеят 

сковаността на нормата. В своите спомени майката на народния поет Съба Вазова 

предава преживяното с нескрита тъга и болка по видяното и преживяното по „тия 

турски теглила“: „Всеки видеше, че лошо ще бъде, но решени бяха младежите да 

мрат, само да могат да освободят България от турско робство. Не знам по какво, 

Клисура прибърза и най-напред тя претърпя участта на сеч и огън. В това време 

изгоря Батак и Перущица. Сопотското въстание остана, като видяха, че няма нигде 

напредък“
68

. Разбира се, че в Деня на славянските първоучители емблематичен жест 

се оказва изговорената истина от ученичката Събка, което налага идеята, че 

„затвореният свят на бита свършва там, където започва нарушаването на 

неписаните правила на комуникацията, там, където се разтърсва осветеното от 

традицията мирно подплиснуване на дискурса“
69

. Интенцията на комуникативните 

послания е, че те освен да произвеждат митове, изпълняват ключова роля за 

развитието на процесите. Противостоенето от нормата на робската уседналост и 

бездействие придобива реални измерения в апостолската мисия на Бойчо Огнянов. 

Преди неговото нахлуване в спокойния градец, мъдрият стопанин на дома и баща на 

многобройна челяд чорбаджи Марко отхвърля мисълта за революция, защото за него 

противопоставянето на господаря означава разруха на домашния свят. Така 

традиционната позиционираност на господари и роби започва своето целеустремено 

разместване чрез динамичните проекции на въстаническия стимул. Вазовото 

повествование разказва за онзи паметен момент, в който българинът от роб израства 

до исполин, „пробил черупката на вековния си страх“
70

, надвил своите 

предразсъдъци, готов да пожелае свободата си, защото „драматичното усещане за 

тежестите на робския живот все по-отчетливо надделява над нормите, очертани 
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от вековно шлифования бит. Човешкият живот се разполовява тогава, когато 

битът стане болезнено видим и екзистенциално непоносим“
71

. Опиянението по 

романтическия идеал за избавление отвежда във висшите сфери на иреалното. 

Застиналото време на робството преминава в динамично бунтовно време, когато 

волята за свобода руши стереотипите, нормите, преобръща ценностите. Погромът на 

бунта, сриването на утопичните надежди за избавление, изобразяването на 

героическия саможертвен импулс олицетворява отново събудените робски инстинкти, 

разкрива цялата гама на страха – от малодушието до предателството на своите: 

"Българите правеха повече: те гонеха подобни и отиваха да ги обаждат на 

потерите; често даже жестокостта им дохождаше дотам, щото сами довършваха 

с един куршум някой ранен или полужив от глад въстаник“
72

. Изобразява се най-

черната краска от инстинктивното поведение на роба – предателството на ближния, на 

брата по съдба. Утвърждаването на робския инстинкт за самосъхранение връща 

отново в черупката на липсите роба, налагащ своя кошмарен стереотип на 

преклонената глава. Неговият порив към свободата е мистификация, тъй като светът, 

който е градил през вековете, е свят на самодостатъчността. От друга страна, в сюжета 

се визират приятелско отношение между поробени и поробители, като не една и две 

случки засвидетелстват това, „иначе казано, в определени зони на мисловността си 

романът наистина отказва или не може да види въстанието като предизвикано от 

„нетърпимо тежкото положение на българите под турско“, не успява или не иска 

да докаже игото като иго в „Под игото“
73

. В един от своите трудове именитият 

народопсихолог Иван Хаджийски разглежда и изяснява причините за избухването на 

Априлското въстание, като дава различна гледна точка. Известно е, че след 

завладяването българският народ е подложен на непосилни изпитания като девширме, 

еничарство, насилия, безчинства, като всички произволи от страна на османския 

завоевател може да се определят с една дума – зверства. Причините за всенародната 

борба Иван Хаджийски не отдава на високите данъци, които били събирани от 

българското население. На работата си на терен и местата, които проучва, дават 

красноречиво свидетелство, че „оплакване от непосилни данъци“ никъде не е имало, 

особено на териториите, където избухва въстанието. „От друга страна, събрах 
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достатъчно данни, от които се вижда, че българите успешно са лъгали 

йошурджиите при определяне на десетъка независимо от това, че той като 

натурален данък е най-непоносимият вид на облагане“
74

. Изследователят развенчава 

и мита за т.нар. системен произвол от страна на властимащите, като прилага нагледни 

примери за несъстоятелността на твърденията: „Какъв произвол е имало в 

Копривщица, Панагюрище, Тетевен, където турчин не е имал право да минава яхнал 

на кон, където кадъна не е могла да роди?“
75

, риторично пита авторът. Захари 

Стоянов също привнася своите аргументи в „Записките“, като поставя акцент върху 

правата на българите и турците: „Много паши и каймаками са били изгонвани и 

сваляни от своите постове следствие на най-малкото оплакване от страна на 

населението, без разлика на вяра и народност“
76

. От изнесените твърдения се стига 

до извода, че желанието за освобождение не е продиктувано толкова от насилията и 

грабежите на поробителите в началните времена на робство, а от интересите на 

зараждащата се българска буржоазна класа. Идеологическият стереотип, който се 

проектира в мисленето, е този за потисника, за лошия друг. Този мит намира 

рефлексия и в романа на Димитър Талев „Железният светилник“, и в този на Антон 

Дончев „Време разделно“.  

През 1951 г. се дава начало на дълго отлаганото заснемане на филма по романа 

„Под игото“. Документацията, съхранявана в Българската национална филмотека, 

пази решението сценарният екип да създаде един героичен летопис на Априлското 

въстание. Сценаристите Павел Спасов и Георги Крънзов се наемат с поръчковата 

задача да „очистят Вазов от дребнобуржоазната му според тогавашната политика 

ограниченост“
77

. От класическата творба се взимат най-интересните епизоди, но се 

проявява известно незачитане на безспорните качества, с които се родее първият 

български роман, за да се напасне към конюнктурната ситуация. Сюжетът се 

„донаписва“, което дава явни гаранции, че целият замисъл по екранизацията на 

романа е „плод на обективно съществуващите през 50-те години схематизъм и 

вулгарен социологизъм в изкуството“
78

. Фокусът е поставен в подсилване епизодите 

на героически патриотизъм, баталните сцени са преимуществени, както и 

конкретизацията на фактите, събитията, имената, което допринася за по-голяма 
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достоверност. Създава се епически триумф на Априлската епопея, който влиза в 

разрез с Вазовия роман, където по-задълбочено и по-детайлно се проследяват 

психологическите метаморфози на българина до осъзнаването му за всенародна борба, 

отколкото се отдава значение на същинската битка. Разгърнатите батални сцени не са 

Вазова страст, тъй като те не са отражение на всички онези колебания и нравствени 

перипетии, през които преминава отделният човек, за да се слее с колективната кауза. 

Драматичният финал на романа, в който въстанието е кърваво потушено и набучените 

на колове юначни български глави обхождат със свирепо шествие улиците, е заменен 

с всенародно тържествено шествие по посрещането на руските освободителни войски. 

Според Коларова „Под игото“ е филм, чиято успешна екранизация проличава там, 

където свършва съобразяването на кинотворческия екип с препоръките на 

държавните инстанции“
79

. Дидактическият финал изземва от исторически 

наративния завършек на произведението, удавя го в „безпросветен терор“
80

. 

Постановката „Под игото“, която се разиграва в десет драматически картини с 

режисьор Павел Ивановски и в главната роля на Бойчо Огнянов – Атанас Кирчев, 

прави своята премиера на 16 декември 1910 г. в Народния театър. 

Още след Освобождението на България от турско робство в болна тема за 

българския народ се превръща съдбата на Македония. Разпокъсана на пет части, 

българската държава започва да води десетилетни борби за връщането на Македония в 

своите предели, но Санстефанският мит се оказва една утопия. В Талевата тетралогия, 

посветена на борбата за македонско освобождение, се конструира именно 

Mакедонският мит, който в дисертацията е анализиран и самостоятелно, и като част 

от Мита за робството. Твърдението, че Димитър Талев продължава традицията, 

започната от Патриарха на българската литература Вазов, е валидно, тъй като еднакво 

силен се оказва копнежът на двамата белетристи да видят България освободена. И 

Вазов, и Талев питаят пламенно родолюбие и завещават една дълбока традиция на 

любов към всичко, що е българско. Романовото творчество на двамата писатели се 

определя като национална епопея, което недвусмислено обвързва мита за 

освобождението със символните исторически процеси на времето. Може би с 

фаталистичен привкус е денят 22 септември 1921 г. за Талев – когато Вазов умира, той 

се завръща в България, което се разчита като знак за продължаване на безсмъртното 

дело на Патриарха от Талев. За незабравимата си среща с Вазовия талант и 
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вдъхновение Талев разказва: „Бях във втори клас, когато открих в книжата на брат 

си „Под игото“. Тази книга бе една от забранените в Турция. И като я пипнах, 

прочетох я на един дъх. После я разказах страница по страница на другарите си“
81

. 

Изследователят Ирина Димитрова събира в един том всички статии на българския 

белетрист от неговото сътрудничество в двата вестника в книгата „Забраненият 

Талев“. Самата тя споделя, че писателят остава непримирим с гнетящата го реалност, 

свързана с Македония: „В публицистиката на Талев, в неговия творчески повик се 

сливат гласовете на един онеправдан и измъчен от своята историческа 

действителност народ. Чрез Димитър Талев говори цяла Македония, чрез статиите 

му тя пита, страда, призовава, моли за помощ. Талевият глас е събрал в себе си 

отзвука от хиляди други гласове на мъка по родината“
82

. Своите спомени при 

срещите си с писателя споделя Христо Огнянов. Разказва за мегаломанската идея на 

Талев да сътвори из писателското си перо цяла пенталогия, посветена на Македония. 

Мечтата му е да обхване най-възловите моменти от съдбата ù, като започне от борбите 

за просвещение при изграждането на училище и църква и стигне до политическото 

освобождение на народа. От разпокъсването на българските земи и поставянето на 

Македония под османско владичество до проследяването на Първата световна война. 

Заглавието на незавършената му пенталогия е щяло да бъде „Грозд“
83

. Тази 

несъкрушима идея помага на писателя да преживее страданията, лишенията и 

тревогите на Новото време – време на надзор и наказание, на насилия и издевателства 

над личността.  

Моделът на художествено изображение продължава да оказва въздействие и в 

годините след Априлския пленум. Човешкото битие се изправя пред повелите на 

историята, за да сблъска събитията, които неминуемо водят след себе си трагичния 

отзвук на епохата. Острата бразда на класова разделеност, която се открива след 

колективистичния борбен дух в името на единствената кауза по време на 

националноосвободителните борби, се вклинява в нравствено-психологическия 

профил на българина, като на преден план излизат недъзите на времето. В полето на 

българската историческа белетристика и на хронологичното проследяване на Мита за 

робството безспорен интерес и критическа диалектичност намира романът на Антон 

Дончев „Време разделно“. Тодорова развенчава оформилата се сага около летописа на 
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Методи Драгинов като автентичното свидетелство, който повествователят се опитва 

да гради посредством двамата си разказвачи. Следователно, така изградено, 

повествованието се опира върху един фалшификат, който не може да се разглежда 

„като достоверен свидетелски разказ за масово помохамеданчване“
84

. Макар че в 

научното пространство мненията са противоречиви – едни защитават ръкописа като 

безспорно доказателство за помохамеданчването на българите и водената 

асимилационна политика, а друга част го отричат като общовалидно свидетелство и го 

отнасят към групата на фалшификатите
85

. Едно е безспорно – времето и 

обстоятелствата създават този роман с определена функция върху масовата аудитория, 

като по този начин се утвърждава праволинейно водената политика на управляващата 

партия и наложения метод на социалистическия реализъм. Така на самия роман може 

да се погледне като „едно талантливо легитимиране на предстоящите 

асимилационни кампании“
86

, като един добре обмислен ход на политическия режим за 

омекчаване на предстоящи вълни от недоволство. Най-същественото, което изгражда 

самото повествование, е обвързано с ангажиментите на управляващите спрямо 

масовата кампания за преименуване на българските мохамедани, познато под името 

Възродителен процес. Антон Дончев е обвиняван в поръчкова писателска дейност, 

като самият той не скрива този факт, че задачата, която му е възложена, е „да се 

напише книга с определено съдържание“
87

, но в друг период от време той отрича да е 

оказван подобен натиск към него. Според Асенов два са фундаменталните проблеми 

на българското национално самосъзнание. Първият се отнася към несправедливите 

последици от разделението на България след Берлинския конгрес, като този момент 

предопределя тежката участ на следосвобожденска България. Като „много по-

сложен“
88

 е определен вторият, когато в края на XX век българските мюсюлмани се 

изправят пред агресорската машина на Партията, вследствие на многогодишно 

наслоявани усложнения между етносите, и се стига до положението, „което поставя 

пред изпитание устойчивостта на българския народ и способността му да се запази 
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като нация“. Независимо че кулминацията на Възродителния процес е в 

хронотопните рамки на 1985 – 1989 г., корените му са много по-надълбоко в 

цялостното съзнание на нацията – свързват се с вековете на турско робство, което 

отново възражда идеята за неумирането на митовете. Една от пропагандните 

политики, които се водят за оправдаването на този акт, е свързана с използването на 

литературата като осведомително поле на замаскиране партийните действия. По-

интересното обаче е, че темата за османското присъствие в националната психология 

на българина продължава да битува, което провокира мисленето за настаняване на 

устойчиви стереотипни нагласи, които обхващат миналото, настоящето и бъдещето на 

народа. Така тази тема се оказва отново актуална в съвремието на XX век, но и този 

път е зададена в нюансите на политико-социалната конюнктурна зависимост. За да 

оправдае безсмислените усилия по промяна на идентичността чрез насилствена смяна 

на имената в периода 1942 до 60-те години на отминалото столетие, политическият 

режим изговаря своята оправдателна присъда с „Време разделно“ точно тогава, когато 

„литературата е флиртувала с властта и насажданата идеология“
89

. Изцяло 

положен в полето на пропагандната естетика, филмът „Време разделно“ е навременно 

явление в зората на втората вълна на Възродителния процес през 80-те години. 

Литература и кино зазвучават в синхрон, за да възвеличаят манипулативните акорди 

на партийния режим. Появяването му в българските киносалони през 1987 г. е „само 

за кратко в София“
90

, тъй като се пораждат опасения, че „властите искаха да 

избегнат засилване на етническия конфликт“
91*

, а също така и от опасението, че 

киното е инструментът за формиране на пропагандни цели, което може да се 

разглежда като неоспорим факт от действителността. На широката публика 

кинолентата е представена след 1990 г. с приключването на Възродителния процес, 

когато обществените вълнения стихват и по-трудно би могло да се получат някакви 

ексцесии. Излъчен е по телевизията. Мария Тодорова задава риторичния въпрос дали 

е правилно да се счита филмът политически по-обременен от книгата. След като 

приблизително две десетилетия разделят публикуването на книгата от екранизирането 

ú, изниква също въпросът защо точно се изчакваше стихването на Възродителния 
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процес, за да се пуснат в сила пропагандните техники на политическата конюнктура. 

Стига се до неизречения още извод, че „киното е „великолепен пример за 

манипулация от най-висока степен“
92*

. Тук придобиват валидност изложените в 

тезата аргументи относно османското наследство и произтичащите от него 

травматични дискурсни полета. Може да се говори за едно своеобразно затваряне на 

кръга от национални стереотипи и за пораждащите се исторически повтаряемости в 

битието на нацията. 

През 1971 г. се появява филмът на Методи Андонов „Козият рог“, направен по 

едноименното произведение на Николай Хайтов. Също поставя като централен 

проблемът за насилието и последвалото отмъщение. Така митът за турското робство 

отново „оживява“ и задава своите смислови интенции. 

Следващият мит, който поражда идеологически послания, е Митът за 

османското наследство, или появата на байганьовския манталитет. Модернизирането 

на обществото непосредствено след Освобождението е опит за конструирането на 

културната идентичност на българина. Може да се откроят два пласта за 

модернизирането на обществото. Първият е обвързан с корените на традицията, чието 

могъщо влияние възражда и поддържа културата на дадена нация, „реинтерпретират 

се възрожденските митове за българската старина и се митологизира самото 

възрожденско време като пряк израз на следосвобожденското възприемане на света 

и хоризонт на очакванията за българското бъдеще“
93

. Традицията става катализатор 

на обществените процеси и вълнения около напасването на българската идентичност. 

Вторият пласт се свързва със същинския процес на модернизация, където започват да 

се градят просветните и духовни устои на българското съзнание. Така промените, 

които настъпват в началото на XX век са промени, свързани с „разпад на 

традицията“
94

, на онзи патриархален дух, който векове под турско робство е бил 

основният крепител на вярата. Героите на деня стават чардафоновци и байганьовци. 

Такъв типаж на следосвобожденската епоха е значително често срещано явление и 

един от най-влиятелните разказвачи интелектуалци – Алеко Константинов, решава да 

го обезсмърти с прословутите подвизи на Ганьо Балкански. Приемствеността между 
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двете епохи – на Възраждането и на Освобождението, е определена от прокараната 

тънка разделителна линия между робството и свободата. Нравствено-

психологическият апарат не може да обработи петвековните културни деформации за 

такъв кратък времеви период и единствено остава тежнението на унаследените 

духовно-културни ориентири. Тодорова разглежда тежкия дан от османското 

наследство в две оси – на приемствеността и възприятието
95

. Като приемственост 

то оказва въздействие във всички сектори на обществено развитие. След Първата 

световна война се превръща във възприятие, като продължава своето развитие в 

историко-социалния ход на времето: „османското наследство като възприятие е 

процесът на взаимодействие между едно вечно еволюиращо и натрупващо се минало 

и вечно еволюиращите и натрупващите се възприятия на цели поколения, които 

преформулират оценките си за миналото – с една дума, въпросът е не за 

реконструирането, а за конструирането на миналото в произведенията на 

историографията, художествената литература, журналистиката и в дискурса на 

всекидневието. Наследството като възприятие е здраво вградено в дискурса на 

балканския национализъм като един от най-важните му стълбове…“
96

. Фигурата на 

Бай Ганьо е спорна и противоречива в българското културно и литературно 

пространство. Нейният автор ú вдъхва живот непосредствено след Освобождението, 

когато се сблъсква с цялата непоносимост на отблъскващата реалност, с „есенцията 

на печалната действителност“
97

. Игов се придържа към образа, който Алеко 

изгражда за своя герой – нито социален, нито национален тип, а „представителен 

образ на едно по-широко геополитическо и културно-историческо пространство“
98

, 

което се открива в описанията на различните персонажи, населяващи книгата. В 

цялата книга е поставен основният проблем за изобличаването на „криворазбрано 

цивилизования балканец, който се мисли за европеец“
99

. Стереотипната матрица на 

предавани значения се изгражда по линията на крайния национализъм. Бай 

Ганьо става идеен контрапункт на Вазовите борци за свобода. Създава се фигурата на 

простака, културно ограничения човек, който със своето присъствие руши опорите на 

национално значимото. Независимо от високостойностното произведение на Алеко, 
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самият той не прави крачка към универсализирането на героя като национален типаж, 

той като че ли „отрязва пъпната връв, която ги съединява с раждащата утроба на 

земята и народа“
100

. Още във възрожденската драма на Добри Войников се поставят 

наченките на криворазбрания културен европейски модел през модните тенденции на 

поевропейчените българи. Именно в това поевропейчване на българското общество 

чрез навлизането на различни културни влияния от Европа се усеща отново 

господството на чуждото влияние, сякаш изградените представи на българина да 

робува на дадена система го дамгосват по цялото протежение на националната му 

идентичност. За този модел на поведение ще се напомни и през 1974 г., когато се 

появява телевизионният мюзикъл „Криворазбраната цивилизация“ по едноименната 

пиеса на Войников с режисьор Хачо Бояджиев. В запомнящи се роли се превъплътяват 

Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Лора Керанова, Ружа Неделчева, Зорка 

Димитрова и други. Бай Ганьо е балканският гастрольор, който не усвоява ценностите 

на европейската култура, с търговските си апетити той се явява като „предвестник на 

оформените днес герои на капитала и спекулацията у нас“
101

. Даскалов е на мнение, 

че Бай Ганьо е такъв образ за националното съзнание, който се счита за „широко 

възприета самоидентификация на съвременния българин“, което в един или друг 

културен алгоритъм на самопознанието ни поставя в „положението на наследници на 

Бай Ганя“
102

. За да се удостовери в по-значителна степен издигнатата хипотеза за 

литературата като медия, като посланик на истините от реалния живот, се привежда 

интерпретация на очерка на Димитър Благоев – основател на социалистическото 

движение в България. Назованият от него книжовно-обществен очерк „Царството на 

чардафоните“
103

 е реакция от книгата на Захари Стоянов „Чардафон Велики“. 

Неговият очерк е съсредоточен върху появата на нов тип характерология – 

чардафонщината. Явно и ядно констатира от висотата на авторитет и общественик, че 

типът чардафони имат „голямо влияние върху посоката на нашия обществен и 

политически живот“
104

, като именно това силно влияние спомага за създаването на 

едно царство от чардафони. Авторът обобщава появата на този тип явления като „една 
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страница от историята на нашия български живот“
105

. За да направи по-автентична 

документалната си аутопсия из портретуването на своя обобщен герой, 

общественикът започва от символиката на името Чардафон, което означава „царство 

от говеда“. Създадената алегорична представа за управляващите като говеда се 

описва най-точно в следния откъс от очерка: „чардата се съставя от малаци, крави, 

волове, юнци и бикове, а в някои чарди, които са успели да направят поне една 

нищожна крачка напред в своето развитие, влизат и особни едни говеда, които се 

явяват, тъй да кажа, като организатори на говедарското царство“
106

. Метафората 

за говедарското царство отключва алюзията за новоосвободената българска държава и 

излюпилите се байганьовци, сравнени тук с говедари, предводители на чардите, 

представители на крайния национализъм. Публицистът допълва картината на този тип 

субекти, добавяйки, че това са хора на „темните и мрачните души“, на 

„безхарактерността и низките същества“
107

, които въобще няма да се посвенят да 

затрият техните нравствени антиподи – честните, почтените, великодушните, 

учените, морално извисените граждани на млада България. Стига се до тъжната 

констатация за една държава, погълната от чардафони и чардафонщина, държава, в 

която дори и на великите умове им е трудно да живеят: „В нашето царство нам наука 

и учени хора хич не ни трябат, нам трябат чардафони!“
108

. Общественият очерк, 

както го нарича авторът, излиза през 1888 г., когато се появява и първият български 

роман на писателя Иван Вазов „Под игото“. Иначе казано – грубият национализъм 

срещу националистическата идея. Петнайсет години по-късно на страниците на един 

от най-тиражираните вестници – „Мир“, в различни месеци излизат статии, 

удостоверяващи наличието на онези нищожни субекти, които търгуват с българските 

идеали: „В такива минути човеку и не минава през ума да мисли, като се бори честно 

и самоотвержено, че край него рояк спекуланти вършат добра търговия с 

политиката, за която той страда и тегли“
109* 

В друга статия се споменава за 

нарушенията на българското правителство и отрицателния отглас в Европа: 

„Европеецът не може да си въобрази такава низост у високопоставени лица, щото 

да изложат своето отечество пред чужденците, да го представят като огнище на 
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вечни безпорядки, само и само да скрият истинските причини за своите беззакония“, 

които пораждат съмнения в западната преса за „неизкоренимото убеждение, че 

нашето отечество е страна на безправието, на разтлението“
110

. В друга статия от 

същата година се наблюдава охулване на политическата класа, онзи неугасващ 

байганьовски келепирджилък и личното облагодетелстване с власт: „Хората, 

поставени начело на държавното управление, почнаха веднага да нарушават 

Конституцията – да суспендират и тъпчат безогледно законите на страната. 

Беззаконието се въведе в система: безразсъдното прахосване на държавните 

средства се обяви за върховен патриотически дълг, а терорът – планомерен и 

безпощаден - стана естество на новосъздадения режим“
111

. Две години по-късно 

същият вестник продължава да поддържа тезата си за анархията из политическите 

среди: „Корупцията, която сеят „неустрашимите борци“ от поемането им 

властта, не можа да не засегне всички отрасли на държавния ни организъм. А 

такава система на действие винаги е гибелна за правилното обществено развитие; 

тя всякога има за резултат грозни последствия, незачитане на властите и 

неповинуване на законите и от тия, които всякога искат да се движат в релсите на 

законността“
112

. Изводът е, че и байганьовци, и чардафоновци представляват явление 

в следосвобожденската действителност, което явление е следствие от стереотипа на 

криворазбрания културен модел. Този модел отразява наченките на една друга 

национална идентичност, без претенциите да я обуславят.  

Постановката „Бай Ганьо“ е с премиера на 5 май 1959 г. и е на Моис Бениеш, а в 

ролята на главния герой влиза Никола Попов. От 1958 г. до 1960 г. на сцената на 

Народния театър е играна 112 пъти.  

За героя на Алеко Константинов екранизация се прави още през 1922 г., като 

театрални постановки продължават да се играят и в съвремието. Още с първата си 

екранизация „Бай Ганьо“ засвидетелства голям интерес, като в главната роля се 

превъплъщава детският писател Чичо Стоян. Един от знаменитите български актьори 

Георги Калоянчев по удивителен начин успява да се впише в ролята на Алековия 

герой, като първата изява на актьора е във филма на Братя Мормареви през 1991 г. 

Съюзът на българските филмови дейци присъжда наградата за „най-зрителски филм“. 

С безсмъртния си герой и посредством неговите екранизации Алеко продължава да 
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донаписва историята ни и най-вече неговите мъдри поучения надживяват времето. 

Никола Урумов е един от артистите, които също по удивителен начин попиват от 

сценичния байганьовски маниер и както в заснетата четирисерийна телевизионна 

екранизация, така и на театралната сцена, успява да претвори обществените недъзи на 

времето. В едно свое интервю режисьорът Иван Ничев споделя вижданията си 

относно байганьовския дух на времето, като добавя: „Жалко е, че ние повтаряме един 

цикъл отпреди 100 години. Връщаме се назад, за да тръгнем пак напред. Въпреки 

всичко аз се радвам, че България върви по един нов път, дори и с връщания назад. 

Надявам се така да стигнем до Европа и до нещо по-добро. Затова тези филми са 

един катарзис, едно пречистване. С тези филми човек може да се посмее над себе си. 

Това означава, че човек е надживял някои неща, че е готов да се освобождава от 

недостатъците си. Един народ е жив, ако може да се присмее на себе си. Затова 

такива класически произведения е задължително да бъдат правени“
113

.  

Следващият мит, който изцяло е положен в дискурса на тоталитарния режим, е 

Митът за класовата борба. Създава се система (Главлит), която упражнява пряка 

цензура върху културния живот на нацията и която е неоспоримо свидетелство за 

стремежа на властта да сезира, контролира и организира работата по издаването на 

печатни материали. Това явление е продиктувано от процесите на съветизация, които 

настъпват вследствие от исторически и политически причини. Мощното влияние на 

държавата освободителка довежда до няколко важни фактора: „ликвидирането на 

политическия и идейния плурализъм в българското общество, абсолютното налагане 

на държавното начало в стопанския и културния живот, международната изолация 

на страната от края на 40-те години“
114

. Поетият курс към „идеологическо 

преустройство“
115

 поставя под непреклонен контрол и цензура интелигенцията, 

вследствие на което се ликвидира всякаква проява на алтернативи на официалната 

идеологическа система. Инструментът, с който си служи властта, за да легитимира 

статуквото си, е цензурата. Силното влияние на изградената квазидействителност 

доуплътнява псевдосредата на идеологически митове. Те се разпространяват в 

благоприятната почва на изградения вече мащабен модел на масово въздействие 

посредством наложения социалистически реализъм. Попов отбелязва, че интенциите 

на вожда Сталин спрямо употребения термин за пръв път се излагат на страниците на 
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вестник „Литературная газета“ през 1932 г.: „Масите искат от художника 

искреност, правдивост на революционния социалистически реализъм в 

изобразяването на пролетарската революция“
116

, а на Първия конгрес на съветските 

писатели през 1934 г. Максим Горки формулира основната концепция на метода. 

Започват да се градят устойчиви митове, функции на пропагандата, които се считат за 

парадигми на правилността. Дотолкова формират масовото мислене, че 

„идеологическите компоненти на тоталитарната система не биха могли да 

обхванат толкова широки слоеве от населението, ако не бяха „облечени“ в 

митологизирани форми“
117

. Митовете са манипулативно слово, когато са в основата 

на идеологиите. Така се стига до парадоксалната ситуация, че марксистко-ленинското 

учение се приема за аксиология на века, за единствено вярната насока на мислене. 

Ефектът на рамкираната пропаганда създава благоприятни условия за израстването на 

„изцяло митологизирано съзнание“
118

. Експлоатирането на тоталитарните митове се 

случва чрез въвеждането в масова употреба на опростени модели като желанието са 

равенство, прогрес, знание, сила на духа. Всички пропагандни техники са в пряка 

зависимост от средствата за масова информация – най-съществения рупор за 

разгласяването на идеи и влияния. След Втората световна война, когато на власт идва 

тоталитарният режим, медиите, най-общо казано, са под властта на властта. 

Литературният критик Стоян Каролев категорично заявява очевидната необходимост 

от метода на социалистическия реализъм в литературата. Основната задача, която 

българските творци трябва да поставят пред себе си е да помогнат за изграждането на 

социализма чрез въздействие на масите. С риторични питания критикът 

недвусмислено заявява, че не може една литература да изпълнява коректно дълга си 

към обществото, ако не отразява работническата класа, положителния герой – тези 

примери, които служат за подражание и са двигателите на обществените процеси. 

Буржоазната естетика не може да отрази типичните обществени процеси, защото на 

българския народ му е необходима „идейно наситена, прогресивно-тенденциозна, 

прогресивно партийна художествена литература“
119

. Ленин счита, че класово-

партийната социалистическа литература задължително трябва да стане „част от 

общопролетарското дело, „колелце и бурмичка“ на единния, велик, 

                                                           
116

 Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство: идеология, организация, практика. София, УИ „Св. 

Климент Охридски“, 2002, с. 107. 
117

 Пак там, с. 62. 
118

 Пак там, с. 63. 
119

 Каролев, Стоян. За Социалистическия реализъм в литературата // Работническо дело: орган на 

ЦК на Българската работническа партия, № 297, 17.12.1948, г. XX, с. 2. 



 

39 

 

социалдемократически механизъм“
120

. Основите се поставят на Петия конгрес на 

Българската работническа партия, където се обсъжда намерението за „пълно 

господство на творческата и боева марксистко-ленинска идеология във всички 

области на науката и културата у нас“
121

, както и осигуряването на всички средства 

за пълноценното развитие и напредък на културата за възпитание в социалистически 

дух. Формулата на една господстваща политическа класа се свежда до достъпност, 

разбираемост и стереотипност на мисленето сред масите. Основният подход, който 

разгръща тоталитарният режим върху литературата, е стремежът тя да бъде 

канализирана в строги идеологически рамки, т.е. институционализирана. Романът 

„Тютюн“ на Димитър Димов се появява в това време, когато стриктната цензура 

задушава свободата на словото. Приет е с голям обществен интерес и за броени дни 

тиражът се изчерпва, дори Вълко Червенков лично изпраща поздравителна телеграма 

до писателя, като изразява удовлетворението си от високата художествена стойност на 

произведението. Но критиците, върло защитаващи метода на социалистическия 

реализъм и сляпо подчиняващи се на догмата, разиграват истински спектакъл на 

обществената арена. На страниците на вестник „Работническо дело“ излиза статията 

„За романа „Тютюн“ и неговите злополучни критици“
122

, неподписана от никого. 

Счита се, че това е ясен знак за произнасянето на Държавата-партия, тогава в лицето 

на Вълко Червенков. Друг знак за подобно мислене е, че излиза на страниците на 

официоза. Основното, което трябва да стори Димитър Димов, е да преработи романа 

си, а на отрицателно мнение се подлага българската критика в лицето на Панталей 

Зарев, като Партията се произнася, че „такива „критици“ окарикатуряват 

социалистическия реализъм“
123

. Така стереотипната матрица на предавани 

значения се изгражда по линията на идеологията на господстващата власт. 

Книгата и вестникът са медии, които разгласяват информация, еднакво обработена и 

прецизирана. Те формират мисленето, обработват съзнанието и налагат матрици за 

възприемане на действителността. Така въздействието, което се осъществява, цели 

изпълнението на една нормирана псевдосреда, в която свободата на словото е 

заглушена, или ù е отнето това право. Според естетиката на социалистическия 
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реализъм главна цел е да се „направи човека способен да възприема изкуството“
124

, 

което ще рече да бъде податлив на влияния и диагнози от метода, наложен от 

партийния апарат. Това се затвърждава чрез наложената от Маркс максима, че 

„мислите на господстващата класа във всяка епоха се явяват господстващи 

мисли“
125

. 

Македонският мит е рефлексия от борбите за освобождението на Македония от 

турско робство. Житейската съдба на белетристът Талев е отдадена на Македония – 

Македония се превръща в негова съдба, болка, радост и тревога. Изключително тежък 

и драматичен период преживява Талев в годините след Втората световна война –  

заклеймен като враг на тоталитарния режим и на тази основа „осъден на физическо и 

психическо унищожение“
126

. Заради фанатичната му привързаност към Македония, 

той става неудобен на новото правителство, тъй като поетият политически курс не 

включва тази българска територия като тема за размисъл. Творчеството му бива 

инкриминирано и забулено в дълбока тайна. Положението му при идването на новата 

идеологическа конюнктура може да се сравни с ад, защото не само се слага край на 

продуктивното му и съзидателно белетристично и публицистично майсторство, но и е 

съчетано с психофизически издевателства над личността му. Излежава една от 

наложените му присъди и след това бива изпратен в мините в Бобов дол. След като го 

освобождават, клеймото „фашист“ и „великобългарски шовинист“ се поставя като 

дамга на писателя и той няма възможност да упражнява каквато и да било дейност
127

. 

Малко след година, след като през 1946 г. завършва „Железният светилник“, 

изневиделица е изпратен в рудник „Куциян“ в близост до Перник, поради 

обстоятелството, че тогава „властите са разполагали с живота“. Нов житейски удар 

- изселен със семейството си в Луковит, пак поради политически причини, свързани с 

визитата на Тито, Талев продължава да работи над четвертокнижието си, докато 

романът престоява в шкафа на Георги Караславов чак до 1952 г. Години по-рано, още 

през 1935 г. Талев търси помощта на влиятелния комунистически литературен критик, 

след което получава думата, че ще му бъде оказано съдействие. Но немалък период от 

време трябва да измине, за да излезе от чекмеджето и да бъде изтупана от праха 

книгата, възпяваща съдбините на една българска земя. За Огнянов Талев е 
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„въплъщение на българската национална съвест“
128

, а политиката, която предприема 

българското правителство, е за отродяването на българите в Пиринския край и 

признаването на друга, различна от българската, народност. Не безпристрастен остава 

българският всекидневник „Мир“ относно наболелия Македонски въпрос. В немалък 

брой статии редакторите на вестника изразяват своята съпричастност към неуредения 

въпрос, към посегателствата на турските власти над македонските българи, над 

българското: „не можем да останем хладнокръвни и безучастни, когато се изтребва 

нашата народност, когато се затварят българските училища, когато се гонят 

българските владици и свещеници“
129

. Десет години по-късно една статия на Леон 

Ламуш ще извести непрестанната болка по изгубеното родно след Берлинския 

конгрес, тогава, когато „Санстефанска България, тъй злополучно раздробена от 

Берлинския договор, остана с право идеал за всички българи, цел, към която бяха 

насочени всички техни усилия“
130

. Равносметката от Илинденското въстание, в което 

„се изразяват стремежите на македонския роб българин най-интензивно“, е, че 

„Македония е действително българска страна не само по своята история, по своето 

население, което говори български език, а и по дух и по чувства“
131

. Печатният орган 

на БКП „Работническо дело“ излиза, че на думи е един, а на дела – превъзходно друг. 

През 1948 г. се публикува една пространна статия, организирана около Илинденско-

Преображенското въстание с фокус върху историческата дата и жаждата за победа. 

Цитират се заветните думи на Гоце Делчев: „Аз не мразя османците като народ, аз 

воювам против османската тирания като господарствена система“
132

. 

Стереотипите запечатват единствено картините на ужас, безсилие и 

безпомощност в колективното мислене на народа, като изграждат героическия 

императивен характер за борба против врага.  

Когато на бял свят излиза произведението на Талев, „изведнъж през 1952 година 

- в самия зенит на господството на Сталиновия комунистически модел в Източна 

Европа - романът на доскорошния „фашист" не само излиза на бял свят, но и 

получава най-високи държавни награди. Самият автор - доскорошен затворник и 

изселник - се завръща триумфално в литературата, окръжен е от височайши грижи, 
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канонизиран е като „жив класик“
133

. Талевият роман е роман на прекрачването, на 

разрушаването на стереотипите и стремеж към национално единение. Тук всеки става 

нарушител – от отделната личност до целокупния народ. Историята е водещата 

парадигма, през която се проектират случванията.  

След близо петдесет и пет годишно отсъствие на сцената на театър „Българска 

армия“ постановката „Железният светилник“ триумфално се завръща под режисурата, 

сценографията и музикалното оформление на Асен Шопов. Самият той в интервю 

споделя: „Да четеш „Железният светилник“ е удоволствие, а да го поставяш – 

предизвикателство, което не винаги е гаранция за успех. Това е почти като 

Библията за нас. Произведението е равно на „Под игото“ и бих казал даже, че е по-

добро като белетристика, с всичките процеси на консолидация на нацията, които 

Талев изследва. На фона на това, което в продължение на 20 години става у нас. Тоя 

пълен разпад, на който сме свидетели. Няма друго по-подходящо нещо, което да се 

отправи като послание към залата, като провокация към нашето състояние 

днес“
134

.  

По романа на Свобода Бъчварова „Литургия за Илинден“ през 1981 г. 

режисьорът Георги Дюлгеров реализира своя филм „Мера според мера“. Заглавието на 

филма е заимствано от цикъла „Хайдушки песни“ на поета Пейо Яворов. 

Безпрекословно отдаден на идеала за Македония, българският символист посвещава 

цикъла с четири стихотворения на Гоце Делчев. Голяма част от личния и творческия 

живот на Яворов преминава под знака на борбата за освобождение на Македония. 

Така индиректно житейската съдба на поета оживява отново, за да придаде на филма 

по-голяма автентичност. В синхрон зазвучават литературната творба („Литургия за 

Илинден“), поетическият текст песен („Мера според мера“ или „Хайдушки песни“) и 

филмът („Мера според мера“). Както романът, така и филмът пресъздават героизма и 

величието на българите за освобождението на Македония, като една част от героите са 

исторически личности – Яне Сандански, Пейо Яворов, Гоце Делчев. Екранизацията 

определят като „най-българският филм на всички времена“
135

, който променя 

историята на българското кино. Оказва се, че премиерата на филма довежда до 
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„културологичен шок“
136

, тъй като има разминаване спрямо режисьорската 

интерпретация и учебника по история. Така или иначе тогавашният режим позволява 

лентата да види бял свят, макар и няколко години след това кариерата на режисьора да 

е „в застой (…), защото не прави „нужните“ филми“
137*

. 

Глава 3. Национална идентичност и стереотипи (анкетно 

изследване) 

Проведено бе анкетно изследване сред 200 ученици от дванадесети клас на 

територията на Република България в четири училища (73 СОУ „Владислав 

Граматик“, гр. София; I Английска езикова гимназия, гр. София; Професионална 

гимназия по ветеринарна медицина „Димитър Димов“, гр. Ловеч и Математическа 

гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе). 

Темата, върху която се фокусира изследването, е с особена актуалност, тъй като 

обхваща социалните въздействия на медийната среда, както и оформените вече 

стереотипи в националното (само)съзнание на пълнолетните граждани ученици. 

Резултатите от изследването са отчетени индивидуално (за всяко училище) и групово 

(обобщено от всички четири гимназии). Въпросите предполагат повече от един 

отговор, затова при отчитането на резултатите това се взема предвид, като на всеки 

отговор процентното съотношение е към 100%. Изследването не претендира за 

изчерпателност и представителност, а цели да установи наличието на 

социокултурен комуникационен модел (стереотипна матрица) на нагласи сред 

изследваната група.  

В изведените резултати се показва, че семейството е онзи фактор и стабилна 

социална единица в обществото, която спомага за пълноценното изграждане на 

ученика като личност. Фактор, на който се има най-силна вяра, и който утвърждава 

модела за модерното патриархално семейство. Семейството формира у ученика 

чувство за отговорност към обществото и лична самооценка в житейските ситуации. 

Пет въпроса от анкетата свидетелстват за доверието, моралните ценности и влиянието 

на родител към ученик (дете).  
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 Пак там. 
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 Пак там. 
*
 Вж. също интервю с Георги Дюлгеров на Галина Спасова относно идеологията и цензурата, 

Спасова, Галина. Георги Дюлгеров: Когато възпроизвеждаш истинска история, хората го долавят 

[онлайн източник]. Jivotatdnes 20.10.2014. < http://jivotatdnes.bg/index.php?page=article&id=12277 >. 
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Първият мит, който в анкетата намира отражение, е митът за робството (тук 

може да се отнесе и македонският мит), който е подведен под въпроса: „Турското 

робство в историята на България се изразява в“. В обобщената извадка 58% от 

учениците го свързват с „духовно, икономическо и социално потисничество, без 

право на собствена воля“, а 39% - със „зверства и насилия, извършвани върху 

българския народ“, 21% - „сблъсък на цивилизации, религии, култури“; 13% - „липса 

на държавност“; 8% - „период на взаимно уважение и толерантност“; 3% - 

„друго“. Този въпрос засяга тежък исторически етап, но и доказва наличието на вече 

изградения стереотип в представите на българина. По презумпция робството е злото, 

от което поробеният трябва да се отърве. С предпочетените отговори се показва, че 

стереотипът за враждебния друг заработва определени нагласи. 

На въпроса: „С какво свързвате думата предателство“, респондентите имат 

възможност да избират между отговори, свързани с личния им светоглед, както и с 

библейски и исторически личности. Немалък процент събира отговорът: „с Васил 

Левски“ – 21% като емблема на националноосвободителното движение, като така 

учениците обвързват един мотив (предателство) с легендарната личност. Отново се 

заработва онази стереотипна матрица на предавани значения, която се изгражда от 

семейството преди всичко и училището като върховна институция на познанието. На 

въпроса: „Кой е предателят на Левски?“ – с 85% отговарят „поп Кръстьо“, но 

противоречивост будят онези 6%, които са дадени за „дякон Игнатий“ – 

монашеското име на самия Васил Левски, 4% - „Юда“; 1% - „Раковски“ и „Христо 

Ботев“. Разбира се в историческите източници битуват различни версии относно 

това, кой го предава, но като стереотипен сигнификат остава поп Кръстю, затова е 

даден като възможен правилен отговор. Останалите отговори не се включват в 

противоречивото схващане за неговото предателство. 

На въпроса със свободен отговор: „Кой е Васил Левски“, в седем ключови 

показателя са изнесени резултатите в зависимост от отговорите на учениците. 

Стереотипен остава отговорът: „Апостол на свободата“, на който са отговорили 

24% - 28% от запитаните. С определението: „революционер“ участниците също 

отговарят в приблизителен процент, който лавира от 16% (ПГВМ, град Ловеч) до 

26% (I АЕГ, град София). Като „борец за свобода“ го класифицират по най-високо 

процентно съотношение учениците от 73.СОУ (26%), а най-ниско – учениците от I 

АЕГ (6%). В категорията: „създава революционни комитети“ - най-висок резултат 

дават учениците от Математическата гимназия в град Русе (24%), а най-нисък – I 
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АЕГ, град София (2%). Като цяло Васил Левски е мислен в стереотипни рамки, което 

създава онази матрица на лесно разпознаване, която доминира в съзнанието на всеки 

един. Като „национален герой/най-големият българин/най-великият 

българин/легенда“ Левски се мисли в най-високо процентно съотношение в I АЕГ, 

град София (28%), а в най-ниско – Математическата гимназия, град Русе (4%). 

Учудващо висок процент в графата „няма отговор/не зная“ дава ПГВМ, град Ловеч 

- 30%.  

Митът за османското наследство е зададен чрез въпроса: „Според Вас 

байганьо означава“. Учениците тук дават най-висок процент (64%) за „човек, който 

търси келепира и изгодата от всяка ситуация“ – предположението е, че 

припознават в литературния герой реална личност
*
; 22% дават за „глупав, прост 

човек“ и 19% - „човек с отрицателни качества“. От получените резултати може да 

се изведе тенденцията за продължаващото битуване на мита в съзнанието на 

учениците. Респондентите „оживяват“ образа и му придават смисъл в 

съвременността.  

Митът за класовата борба намира отражение във въпросите, свързани със 

знанията за комунизма и демокрацията. 50% определят комунизма като „нито 

добро, нито лошо“, което поставя „на везна“ ясно изграденото мнение за комунизма 

като тоталитарна форма на управление. Този отговор създава интенциите, че 50% от 

запитаните нямат мнение, не могат да определят политическата система като добро 

или лошо, за разлика от 5% от тях, които признават, че не знаят. 18% застават на 

ясната позиция, че комунизмът е „лошо“, докато 12% считат, че е „добро“. 13% 

категорично заявяват, че е „нещо много лошо“. От друга страна, марксистко-

ленинското учение е било една от основните форми на училищно възпитание по 

времето на този режим, иначе казано „властта се интересува предимно от това как 

литературата може да ù помогне да стане повече власт
138

. С политико-социалната 

промяна съвсем естествено е да настъпят и трансформации в учебно-образователния 

процес, което е водеща предпоставка за промяна на нагласите на младото поколение 

и именно училището се явява началното звено, което акумулира представи, модели 

на поведения, вярвания на поколенията. Митът за класовата борба е разгледан в 

                                                           
*
 Образът на Бай Ганьо в дисертацията е изведен като емблема на крайния националист – грубият, 

меркантилният човек. Основната теза е, че книгата, разглеждана като медия и първоизточник за 

създаването на образи, спомага за пораждането на внушения и представи към реални обекти. 
138

 Дойнов, Пламен. Социалистическият реализъм: хроники и употреби. // Социалистическият 

реализъм: нови изследвания. София, Нов български университет, 2008, с. 29. 
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романа „Тютюн“, който учениците изучават и в който роман се откроява опозицията 

буржоазия – пролетариат. Ответен е въпросът: „За вас демокрацията е свързана с“, 

където 74% от запитаните асоциират демокрацията със свободата: „свободата да 

избираш, да определяш бъдещето си и да вярваш“, това е и основното преимущество 

на демократичните републики – издигането на свободата в култ – широко схващане 

за това, какво е демокрация. 11% решават да посочат свой вариант на отговор, който 

е в дисонанс с доминиращия такъв. След като демокрацията по-голямата част от 

запитаните я асоциират със свобода, интерес представляват свободно дадените 

отговори: господство на по-големите над по-малките; всеки прави каквото си иска; 

свободата да избираш, но усещането, че този избор няма значение; бедността; 

демокрацията е маска; всеки прави каквото си иска безнаказано; недоразвита 

форма на управление; свободният избор и заблудата на обществото; заблуда на 

правото на избор и други. На въпроса с отворен отговор: „Какво знаете за Ленин“, 

са определени четири ключови оси (доминанти), изведени от свободните отговори на 

учениците. Целта на този въпрос е да се проследи с какви нагласи и представи 

учениците припознават съветския лидер, наложил политическата система на 

комунизма на световната карта. Първата доминанта е: „няма отговор/не зная“ – 

анкетираните респонденти в гимназията в Ловеч дават 62% в сравнение с тази в Русе, 

където процентът е 20%, в I АЕГ, град София - 12% и 73.СОУ, град София - 8%. Тези 

резултати водят до убеждението, че стереотипите се изменят под напора на 

политическата конюнктура, защото допреди 1989 г. отговорът на този въпрос би 

стоял различно например. Тази тенденция е сполучливо назована от Христов 

антропологична революция
*
. Под ключовата доминанта: „руски държавник, 

съветски политик, лидер, диктатор“ следва да се отнесат процентите: за 

гимназията в Ловеч - 8%; за гимназията в Русе - 42%; за I АЕГ - 46%; за 73.СОУ - 

20%. Под ключовата доминанта: „основава комунизма и детронира Николай II, 

начело на болшевишката партия след Октомврийската революция“ – учениците от 

Ловеч отговарят с 28%; учениците от Русе – с 32%; учениците от софийската I АЕГ – 

с 44%; учениците от 73. СОУ - 50%. Оказва се, че при този ключов показател 

анкетираните свързват лидера с едни от основните му исторически действия.  

За целите на дисертацията се извеждат основните заключения от проведената 

анкета, които се свеждат до четирите мита - митът за робството; македонският 

                                                           
*
 Вж. Христов, Чавдар. Модел на конструиране на… 
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мит; митът за османското наследство; митът за класовата борба. Стига се до 

извода, че в съвременността продължават да битуват създадените митове, да 

пораждат нагласи и определени модели на поведение
139

. 

Заключение 

В заключителната част следва да се обобщи, че митовете като строители на 

националната идентичност обговарят заложените стереотипи и предразсъдъци в 

паметта на нацията. Така се модифицират в съвременността, за да послужат за 

конструирането на нови социални идентичности. Пътищата, които избират, са два: 

да се претворят в романовото повествование, или да послужат за целите на 

историческата конюнктура. Идеологическият принцип, на основата на който се 

разглежда мита, създава предпоставка за битуването му като идеологическа система. 

Оттук следва изводът, че митът спомага за структурирането, съхранението и изявата 

на работещата идеология. Създава механизми на опростено акумулиране на влияние, 

като службата му е да превръща вече разказаното в идеологема на случващото се. 

Негови форми са стереотипите и предразсъдъците. Митът като вторична 

митологична система е медиатор на социални нагласи, като по този начин се 

изгражда комуникационно поле на предавани значения. За целите  на изследването 

се изведе работното определение на идеологическия стереотип (респ. идеологически 

мит). На тази основа се определят: митът за робството; митът за Османското 

наследство; митът за Македония и митът за класовата борба. Тази стереотипна 

матрица комуникира нагласи и образува единно поле на предавани значения 

посредством триадата книга (литература) – печатна медия (вестник) – кино (или 

телевизия)/театър (изкуство). Литературните произведения, които се разглеждат, 

имат изразен национален характер, тоест, те са националнозначими по своята 

същност. Рефлексията, която се осъществява чрез пиесите, екранизацията, отзвука 

във вестниците, изгражда една система на влиянията сред обществото, образува 

                                                           
139

 Проведено представително изследване на агенция „Алфа Рисърч“, наименувано „Преходът: 

митове и памет, 25 години по-късно“, прави запитване сред 1200 български граждани от 16 до 30-

годишна възраст, като 94% споделят, че не знаят почти нищо за периода на социализма в България, а 

40% не могат да посочат дали краят на комунизма е предшестван от падането на Берлинската, 

Московската, Софийската или Китайската стена. 50% намират развитието на България след 1989 г. за 

неуспешно. Така резултатите от анкетното изследване, проведено сред 200 ученици, и 

представителното изследване на „Алфа Рисърч“ показват една тенденция на промяна на нагласите 

сред младите. Повече вж. на: Преходът: митове и памет, 25 години по-късно [онлайн източник]. 

Alpharesearch 18.12.2014. <http://alpharesearch.bg/bg/socialni_izsledvania/socialni_publikacii.html>. 



 

48 

 

социокултурен комуникационен модел. С проведеното анкетно изследване сред 

двеста ученици се подкрепи изложената теза за влиянието на стереотипите в 

изграждането на националната идентичност. Създаването на стереотипни матрици 

способства за запазването на традиционни нагласи и модели на поведение. 
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Авторска справка 

Могат да се обобщят следните научни приноси:  

1. Митът като вторична митологична система е медиатор на 

социални нагласи, като по този начин се изгражда комуникационно поле на 

предавани значения. Запазва своята задача на съхранител на традицията, както и 

се модифицира в съвременността, натоварен с идеологически послания. Митът 

излиза от рамката на сакрален разказ и се превръща в политически разказ, в 

идеологически мит, превръща се в работеща идеология. Съвременният мит се 

изгражда като идеологическа система на означения и за да изпрати своите 

послания до широката аудитория, той използва стереотипите и предразсъдъците 

като негови форми. Както идеологическият мит, така и неговото проявление в 

идеологически стереотип, е най-подходящият инструмент за трансформация на 

идеологиите, защото се изгражда една матрица на предавани значения 

2. Целта на идеологическия мит (респ. идеологическия стереотип) е 

да се въздейства върху масите чрез миналото в посока съвременни интереси. 

Така една от основните техники на съвременния идеологически мит (респ. 

съвременния идеологически стереотип) е неговата пропагандна сила. Мит и 

идеология си взаимодействат, когато целта им е да легитимират статуквото, но и 

когато има стремеж към промяна на мисленето, затова политиката на мита 

създава почвата за масови политически мобилизации. Това, което обединява 

мита и идеологията под един общ знаменател, е масовото убеждаване. 

Идеологията си служи с митовете, за да се легитимира пред общността. След 

като един мит се е съхранил в народното съзнание, той е иззет от функцията си 

на свещен разказ, за да се превърне в идеология на мисленето. 

3. Създадоха се работни дефиниции на понятията: социокултурни 

комуникационни модели във връзка с установяването на влиянието на 

митологемите върху формирането на националната идентичност; предразсъдък; 

идеологически стереотип (респ. идеологическият мит); ефект на рамкираната 

пропаганда; мит
*
. 

                                                           
*
 Прави се уточнението, че се предлагат работни дефиниции на понятията идеологически стереотип 

(респ. идеологическият мит); предразсъдък; ефект на рамкираната пропаганда; мит спрямо 

комуникационно-информационната конструкция на националната идентичност и спрямо заложената 

тезисна проблематика в научния труд. 
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4. Чрез разглеждането на литературни произведения с изразен 

национален характер в контекста на книгата като медия, се проследи 

рефлексията им към вестниците, театъра и киното (или телевизията). 

Социокултурните модели на убеждаващо въздействие се проявяват в изведените 

идеологически стереотипи (респ. митове): митът за робството; митът за 

османското наследство; митът за класовата борба и македонският мит. 

Образуваната стереотипна матрица комуникира нагласи и образува национално 

присъщ социокултурен комуникационен модел. 

5. С проведеното анкетно изследване сред двеста ученици от горен 

гимназиален клас се стигна до заключението, че в съвременността продължават 

да битуват създадените митове, да пораждат нагласи и определени модели на 

поведение.  
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