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Homo Balcanicus 
(реторично есе) 

 

 Балканският полуостров от дълбока древност е междинен регион – място на 

сблъсък и посредничество между култури, между светове. В историко-културно 

отношение това обособява региона като динамично променящ се, но същевременно 

създава и предпоставка за възникване на консерватизъм, изразен предимно в 

тенденцията към стереотипност. Склонността към самочувствие, основано на 

националнта кулутра, която се вижда още през Античността в трайния възглед за 

превъзходството на елинското спрямо варварското.
1
 Впоследствие този възглед се 

преобразува и така възниква византийският ойкуменизъм. Налице е продължително 

съществуващо и непрекъснато обуславящо се противопоставяне спрямо чуждото, като 

същевременно чуждото бива възприето променено, съгласно светогледа на местния 

етнос, преставайки по този начин да се мисли като чуждо.  

Тази тенденция се предава и на останалите народи, населяващи или преселили се 

на полуострова. Така себеотстояването на дадена нация се слива донякъде с 

противопоставянето на друга, най-често съседна, но същевременно и с постоянното 

самоотъждествяване със съседа, с цел деклариране на политическо и културно 

равненство. Историята показва, че вътрешният антагонизъм е дотолкова често срещан у 

балканските народи, че доста пъти се оказва препядствие за противодействие на 

идващата отвън агресия. 

Всичко споменато дотук обуславя една особена културна черта, обща вероятно 

за всички бакански народи, а именно: резервираната възприемчивост към чуждото и 

новото, която остава подчинена на стереотипи, утвърдени в миналото и считани за 

етносно принадлежащи, които често са възникнали след продължително уподобяване 

на предишно ново и чуждо. 

Homo Balcanicus е многообразно и затова твърде нееднозначно явление, а 

разграничаването на характеристиките му е изключително несигурно и спорно. Явни са 

обаче следствията, възникнали и произтичащи до днес, поради съществуването на този 

феномен и взаимодействието му с познатото – родно и близко, както и с чуждото и 

новото. Мисловността на Homo Balcanicus е склонна към емоционално възприемане на 

Света, към съпоставяне на сегашното с миналото, към виждане на живота единствено в 

патоса, в трагичното и романтичното. Този светоглед е причина за доста отрицателни 

последствия от една страна, но от друга е основа за гъвкавостта, търпимостта и 

изключителната приспособимост към най-изненадващи обстоятелства.  

В днешно време най-голямо внимание се обръща на проявленията на синдрома 

Homo Balcanicus в гоеполитически аспект. Отдавна думата Балкани е синоним на 

непрекъснато вътрешно противоборство, стигащо често до крайности. Склонността към 

разделяне и оразличаване помежду им е наистина свойствена за балканските народи, 

обаче по никакъв начин не е проява на малокултурност, нито отрича цивилизоваността. 

Настина, трудна за възприемане от по-развитите страни, тя е нещо осбено, но не е 

типична само за Балканите – среща се и на други места по Света. Тоест антагонизмът и 

                                                 

1 При елините тази тенденция е „класика” – още Талес, смятан за най-големия мъдрец сред 

Седемте, казва, че е благодарен на Съдбата за три неща: „πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην 

καὶ οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος”.(Diog.Laert. I, 33-34) 
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стремежът към себеизтъкване чрез надделяване над околните не са основание за 

отношението към района, проявявано през края на ХІХ и началото на ХХв., като към 

област, имаща своята ценна, но все пак изостанала култура.
2
 Събитията от ХІХ-ХХв. 

обаче са доказателство за нестихващите противоречия в региона. Балканските войни и 

поведението на отделните държави по време на двете Световни войни показват 

безкомпромистност по отношение осъществяването на геополитическите стремежи на 

отделните нации. Събитията, съпътсващи разпадането на Югославия през 90
-те

 години 

на миналия век, са потресаващо доказателство за съществуването на екстремни 

антагонични тенденции чак до ден-днешен. В последните години се забелязва 

изключително засилване на националистичските идеи, особено в Сърбия и най-вече в 

БЮР Македония.
3
 Тези настроения са притеснителни с опасността, заложена в тях, но 

все пак остава надеждата, че по-развитите балкански държави ще устоят на 

примамващия със своята привидна леснота и същевременно дълбоко погрешен път на 

национализма. 

  За жителите на балканските държави обаче най-осезаеми вероятно са проявите 

на Homo Balcanicus като феномен в социален аспект. Обществото традиционно се 

мисли по-скоро като една маса от хора, отколкото като множество от отделни 

индивиди, от личности. Тази традиция напоследък се преодолява в голяма степен – 

това се забелязва предимно в Гърция, която поради причинно-следствените връзки 

между редица събития е най-развита от балканските страни. Последните две 

десетилетия показаха, че комунисните идеи имат изключително негативно влияние в 

среда с подобна традиция, тъй като от маса обществото си превръща в аморфна маса, 

което го връща векове назад в социално отношение. Върнато в стадий „аморфна маса”, 

обществото е обречено да преживее изключително тежка криза на ценностите при своя 

преход към гражданственост, тъй като за 50 години аморфността се е превърнала в 

своеобразен стереотип. За  съжаление, явен пример за това е България. 

Принадлежността към обществото като представа има както типично 

средиземноморски, така и типично ориенталски измерения. Фамилиарността спада по-

скоро към първите, но склонността към незачитане на частното и на личния живот е не 

само източна, но и чужда за съвременната европейска култура като цяло. Представата, 

че в основата на обществото е личността на гражданина, отстояващ себе си и идеалите 

си, е в сянката на семейството-олицетворение както на народа, така и на държавата и на 

живота изобщо. Издигането на задоволяването на демографските нужди в основна цел 

не е изцяло погрешно, но създава предпоставката за пълното обезличаване на индивида 

и пренебрегването на неговата роля в развитието на обществото. Повлияният от 

Ориента манталитет на балакнеца трудно възприема възможността другият да е по-

способен, по-подходящ, по-заслужващ по отношение на каквото и да било – от 

битовите удобства до упражняването на някаква професия или налагането на 

обоснована от закона санкция. Твърде песимистично е да се каже, че завистта е водещо 

начало в живота на Homo Balcanicus, но доколкото е емоция, тя има голямо значение.  

Реакциите на обществото като цяло също са повече емоционални отколкото 

рационални. Чуждото, новото, нетипичното – тоест не вписващото се в стереотипа, 

непременно трябва да бъде изолирано и, по възможност, заличено. В случай, че не 

може да се заличи, то трябва да се асимилира. Така балаканското мислене се стреми да 

бъде в крак с новото, но едновременно с това е резервирано към него, като тази 

                                                 
2 През този период, в очите на западноевропееца балканецът е „le bon sauvage”, което все пак го 

прави предпочитан пред „le mauvais sauvage”, но не и по-малко „sauvage”. 
3 Идеята за т.нар. Обединена Македония, включваща в себе си  Благоевградската, Солунската и 

Разложката области. 
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резервираност понякога стига до враждебност. Тази определеност на обществото като 

еднородна маса – чувстваща повече, отколкото мислеща, с лице предимно към 

миналото, а не към бъдещето, нихилистична и пренебрежителна към значимостта на 

настоящето – създава усещането за безвремие. Тъй като погледът напред към бъдещето 

се отбягва, отношението към предстоящото е равнодушно, лишено от устрем, сякаш е 

изпълнено от надеждата, че, ако се чака достатъчно, може да не се случи. Това 

отношение към бъдното допринася значително за бавното осъществяване на всякакви 

промени в обществото. 

Предимно положителни обаче са проявленията на Homo Balcanicus в културен 

аспект. Дори дотолкова, че всичко отрицателно може някак да се пренебрегне. Именно 

емоционалността, склонността към трагизаъм и меланхолия и силният патос придават 

романтичния чар на балканската култура. И точно Романтизмът е епохата, която има 

решаващо значение в новата история на Балканите. Това е епоха на национални идеи, 

епоха на духовни пориви. Западноевропейските романтици виждат в южната част на 

Балканския полуостров люлката на цялата европейска цивилизация, виждат своя 

духовен прародител. Неслучайно в своята последна стихотворна творба Байрон ще  

каже за Гърция: „Think through whom // thy life-blood tracks its parent lake // and then 

strike home!”.
4
  

Географското разположение на Балканите способства за бързото развитие на 

богата култура. Култура,  чиито елементи са в основата на модерния цивилизован Свят.

  Меланхоличността и традиционализмът по парадоксален начин развиват у 

търсещия човек личностното, което се стреми да излезе извън стандарта, да открие своя 

собствен духовен път. По отношение на културата в днешно време балканските народи 

несъмнено са първо балкански, а после каквито и да било други. Когато се говори за 

България или за Сърбия например, е редно да се вземе предвид първо фактът, че се 

намират на Балканския полуостров, а чак тогава да се задълбава във връзката им със 

славянството. В сравнение с небалканските славяни, сърбите и българите са 

поразяващо различни и отдалечени като кулутра и манталитет. Българинът като маниер 

е много по-близък до гърка, отколкото до поляка или чеха. 

Погледът, насочен към миналото, предоставя на духа същественото предимство 

на моралния и нравствен пример, на стремежа към сравнение и критичност. Така, макар 

и различни помежду си, балканците са близки като маниер на поведение. 

Много и от различен род са причините за особеността на Балканите, за 

различността им спрямо останалата част от Европа и Света. Въпреки известната 

изостаналост в соцален аспект, все пак остават богатството на културата, 

комуникативността и стремежът към развитие – бавно, но сигурно. 

                                                 
4 On this Day I Completed My Thirty-sixth Year в: Selected poems of Lord Byron, Wordsworth Editions, UK 

2006  


