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На времето академик Дмитрий Лихачов определи България като “... страна на духа”.

Тези негови думи придобиха за нас особенна стойност, защото се явяват оценка по достойнство

От край време съществува един определител, който ни характеризира възможно най–вярно. То
- Съзидателността и творческият дух, родили високата етно-култура и
- Стремежът да се отрича успехът на ближния, проявен като стихия на разрушението.

Тези две начала са като лицата на монетата. Ако липсва едното, тя престава да съществува. Таз

,,Аз умирам и светло се раждам
разнолика нестройна душа.
През деня неуморно изграждам,
а в нощта без пощада руша.”

В своята съзидателна история нашият народ неуморно гради откакто се помни, било то къщи, кр
Създава невероятни приказки, омайни песни и изгарящи танци.
Рисува чудни картини и реди божествено писменно слово.

Устремени към бъдещето и в мисията си да водим хората по пътя им към съвършенството, тлас
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Многопластовата ни музика и песни от Орфеево време до днес и от ширналата се земя та до не
Вливахме и продължаваме да вливаме живителните си сокове в създава-нето, развиването и ут

Родихме и отгледахме голям брой откриватели, изобретатели и талант-ливи писатели, както и о

Когато всичко това се прави за да се даде представителност на съзида-телността, то става ясн
Тази енергия наблюдаваме и като една обратна стихия.Един разру-шителен феномен, показващ

Когато някой направи не-що значимо, веднага ще бъде отритнато и оплюто. Ако обаче в нечия гл

Вероятно този психологичен белег е притежание и на редица други народи, но същевременно се

При Българина водещо е индивидуалното начало, а водимото усещането за осъзнатия колектив

Ръководейки се от тези два първични импулса, народът ни е създавал племенните си обединен

Индивидуалните егопотребности на отделния човек да комуникира,да общува, да се самосъхран

Всъщност това е било начинът на създаването на държавите от древнос-та до днес. Съществув

На пръв поглед тези два противоположни елемента, при нас се проявяват успоредно и независи

Траките – както казва Херодот /3/ ,,... са един многоброен народ,втори след индийския, който ак
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В своето самоопределение, строейки държавите си, те са гарантирали максимални свободи как

Повечето древни автори като Херодот, Тацит /4/, Страбон /5/ и други говорят за особената чер

,,....Един местен вожд,за да убеди своите съплеменници в стойноста и смисъла на единството и

Самият Херодот – впечетлен и изумен ни казва, че всъщност това тракиеца. Като се замислим о

Най-интересното е, че душевността на древния тракиец е в хармония с усета му към красивото,

Във своята хилядолетна история, Българинът е бранил притежаваната от него собственност с ц

Неговите разбирания за чест и достойнство никога не са приемали диктатурата и подтисничеств
Наистина, през второто българско царство диференциацията в обществото е създала някакъв
Този термин, като изкуственно въвъведено понятие, се налага от нуждата да характеризираме

По-късно, когато се освобождаваме, наново се потъпкват тези достойнства приемайки византий
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Тук изниква небходимостта от личност, която да поведе духовно - извисените индивиди към въ

Вероятно тази част от характера на Българина – тоест неговата огромната себеобичност, грани

С увереност може да се каже, че същата е и носител на творчеството и съзидателноста у бълг

Като изхождаме от казаното до тук, с увереност констатираме, че основополагащото ни начало

Ето защо с увереност можем да приемем, че силата ни е придимно в индивидуалната изява пред

Ето защо, като причина за падането на първото българско царство, можем да приемем унизенот

В своите многбройни битки за реализирането на идеала “един народ в една държава и за един

В същото време така се е раждал безпримерния героизъм тласнал развитието ни напред, прояв

Всеки от нас в един или друг момент, по един или друг начин е давал воля на атрактивните си тв
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Извървявайки трудния път на развитието, народите са преодолявали препятсвия от различен
,,Я не сакам на мене да е добре, а на Вуте да е зле “

Искреността на тази шопска поговорка осветлява до голяма степен същността на Българина, ко

Като поведение на духа и форма на поведението, его-индивидуализмът организира своята всел

Когато отделния индивид не може да постигне тази организация и това поведение сам, той и се

Тези два противоречиви на пръв поглед и същевременно допълващи се елемента на общественн

Представяте ли си какво би могло да последва от тук насетне? Можем само да предположим, че

Разглеждайки тази тема, редица наши изследователи на душата, като Хаджийски, Марко Семов

Отричайки способностите на сънародника си, както и достигнатите от него постижения той стиг

Както казва, Богомил Райнов /14/ в ,,Реквием за една мръсница” ,,... Ние нищо не правим, когат
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Устремен в своя стихиен его-индивидуализъм този природно противо-речив, творческо съзидат

Със силата на своя индивидуален дух Спартак мобилизира и повежда епохата в борбата за еди

Отец Паисий сам тръгва, търси и намира, а след това написва и раз-пространява своята истори

Ако искаш да бъдеш уважаван и тачен като някаква личност, уважавай и почитай самостоятелно

Вероятния профил от древноста на този огромен воден басеин може да се предположи по нюан

Вгледай се в миналото си като в огледало и открий себе си – там някъде в далечината, където н
Митко Белчев
http://www.protobulgarians.com

Бележки:

1. Академик Д. Лихачов - Руски литератор и медиавист, голям приятел на България. Род. 1906г.

2.Д. Дебелянов – Български поет Сюр реалист загинал през първата световна война като дейст

3. Херодот - / около 484 - до около 425 / - първият древногръцки историк наречен в древноста
4. Публий Корнелий Тацит. -/ 45 – 120 / Римски историк и писател от императорската епоха. Най
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5. Страбон - /64 – 24 г. пр. н. ера/ - древногръцки историк, географ и пътешественик. ,, Историче

6. Траките – както свидетелстват Херодот и други автори , са обичали свободата както своята т

7. Византийски изсточници- Теофан изповедник ,,Хроники”: Никта Хониат: Псевдо Маврикий –

8. Арменски изсточници - ,,Ашхарацуйц” – Древна Арменска география: ,,История на Армения”-

9. Арабски изсточници – Ал Масуди - ,, Златни ливади” - ,,...думата Българин значи достоен мъд
10. Вторичен Византизъм – Манталитет, обществена нагласа, поведенчески модел – особен вид

11. Цар Ивайло – Противоречива фигура, появила се в периода на гражданските войни през ХІІІ

12. Спартак – Тракийски вожд от племето на Медите, попаднал в плен и превърнат в роб-гладиа

13. Иван Минков Хаджийски – Бащата на българската народопсихология. Роден през 1907 г., ум

14. “...като граждани на други страни...” – Джон Атанасов – изобретател на компютъра: инж.Але

15. Богомил Райнов – писател, син на Николай Райнов, също писател. Негови произведения са р

Ползвана литература
Иван Хаджийски - Бит и душевност на българина
Любомир Левчев - Убий българина
Марко Семов - Глобализация и национална съдба
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