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Един от постулатите на геополитическата наука е, че географията и 
географското положение до голяма степен определят съзнанието на дадена човешка 
общност. Този географски детерминизъм ясно личи и в нашата история. Периодът, 
когато българите живеят сред Великата степ на Евразия, е белязан от най-силното 
разгръщане на българската мощ и геополитическо пространство. Достатъчно е да 
споменем Атила, Кубрат и Крум, които черпят пасионарна сила и идеологическа 
легитимност от западната част на Великата степ, простираща се до Унгарската пуста и 
Добруджа. След трайното установяване на Балканите българското битие естествено се 
предопределя от дебрите на Балкана, като планините придобиват мистична сила в 
българския фолклор и в народната митология. Балканът става естествена крепост на 
българската нация. Свободолюбието на българина – балканджия пронизва цялата ни 
история от борбите на Самуил и Асеневци през хайдутите, национално-
освободителните борби през Възраждането, та чак до партизанските и горянски чети в 
по-новата история. Балканът е символ на българското непокорство и рязко контрастира 
с възприятието за полето, което “ражда само тикви”.  

През втората половина на ХХ в. в резултат на масовата миграция към големите 
градове и силната урбанизация голяма част от българите започват да живеят в коренно 
друга географска среда. Това са големите градове като София, Варна, Пловдив и 7-8 
областни града, където сега живеят повече от половината етнически българи в 
България. Селските и особено планинските райони западат и в голяма степен се 
дебългаризират. Жилищните комплекси, които в голяма част са панелни, стават новата 
жизнена среда за българския нация.  

Урбанистичната география има важна роля за упадъка на съвременната 
български нация. Жилищните комплекси в големите градове нарушават сериозно 
родовите и съседски връзки, които в продължение на векове са били невидимата  тъкан 
на българското общество. Затворени в малки кутийки – апартаменти, българите 
придобиват ограничен личен кръгозор и замъглен хоризонт на националното мислене. 
Панелната география предопределя панелно мислене и силно размито родово и 
национално самосъзнание. Особено вреден е фактът, че свещената връзка на българина 
със земята почти напълно се къса.  

Така в началото на  ХХІ в. нашето жизнено пространство е силно стеснено – в 
буквален и в преносен смисъл. Географията на градските жилищни комплекси оформя 
едно аморфно и апатично полунационално самосъзнание. Освен това големите градове 
се превръщат в основен театър на военните действия от вече ясно оформящата се тиха 
етническа война в България. Турската националистическа партия ДПС заема все повече 
властови позиции в големите градове, вкл. в София чрез еничарския си корпус. От своя 
страна големите цигански гета като Столипиново, Факултето и др. периодично 
излъчват сериозни прояви на агресия срещу българите в околните райони. Достатъчно е 
да споменем циганските погроми срещу българите в Столипиново през 2002 г., в 
Захарна фабрика през 2005 г. и в Красна поляна през 2007 г.  

Разпалващият се етнически конфликт в България ще се води в градски условия и 
негова арена ще бъдат именно жилищните комплекси в големите градове. С голяма 
степен на вероятност може да се предвиди, че новите български съпротивителни 
движения ще се зараждат именно в жилищните комплекси сред националистически 
групи, основани на приятелски начала. Техните бойни  способности първоначално ще 
бъдат ниски, манталитетът ще бъде оформен от културата на градските жилищни 



комплекси, а членовете им ще бъдат подлагани на различни полицейски репресии. 
Същевременно развитието им ще бъде възходящо, заради обективните условия на 
завихрящия се етнически конфликт и пълно безхаберие на управляващата клика към 
положението на българите. Поради липсата на ясно оформена градска национална 
митология, вероятно ще се оформи някаква особена идеология, черпеща сили от 
мистичната сила на Блока – крепост и затвор. Балканът вече ще бъде голям загадъчен 
жилищен Блок или Комплекс.  

 
 

 
 
Новият Български национализъм ще се развива в градската джунгла. Градът 
вече е новото бойно поле.  
 
 
Нова градска песен 
Неизвестен автор                                                                                                               
ХХІв. 
 
Идваме в Мрака. 
Българи сме. 
 
Войната ни роди. 
Градски воини сме.  
 
Искаме нашето.  
Земята си да върнем. 
 


