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Предговор

К

нигата, която държите в ръцете си, не e обичайна за масовия руски читател. Тук правим опит да приложим към изследването на манталитета
на нашата страна науката соционика – една не особено позната наука за психологическите типове. Но във всеки случай дори и запознатите със социониката едва ли някога са я разглеждали като сериозен инструмент, подходящ за
подобна задача. Въпреки това авторите, бидейки специалисти в тази област,
ви предлагат своя поглед към природата на националния манталитет.
Социониката позволява на нас, живеещите на територията на Русия, поновому да видим себе си като единно образувание, да осмислим какво всъщност представляваме и най-важното – да приемем собствената си идентичност. Ако не го направим, това би затруднило постъпателното движение на
нашата страна в този толкова сложен исторически момент. Проумеем ли, изясним ли си смисъла на нашето ментално устройство, нашата психология –
това би ни дало възможност да разберем и приемем някои наши национални
особености, да се ориентираме в каква посока да прилагаме нашите усилия
занапред. Ако знаеш от какво точно боледуваш, лечението е много по-лесно,
отколкото ако нямаш никаква представа за характера на своето заболяване.
Ако разбираш какво искаш и към какво се стремиш, ще вървиш напред много
по-сполучливо, отколкото ако не разбираш накъде те води твоето развитие.
Прилагайки соционичния подход, ще получим пълна яснота относно устройството на нашия манталитет. Знаем за себе си безспорно, че сравняват
страната ни с мечка, че сме извършили революцията през 1917 година, че
през 80-те започнахме Перестройката, спечелихме Великата Отечествена
война и първи пратихме човек в космоса. Наясно сме, че ни е присъща една
разхайтеност в национален мащаб, че към днешна дата западните страни ни
възприемат като агресори и т.н. Но подобни откъслечни представи за себе си
като страна приличат на струпани в една купчина часовникови детайли – не
можеш да разбереш кое зъбчато колелце за какво служи, какви са тези винтчета и пружини, кое е причината и кое – следствието. И най-важното, липсва разбиране как работи всичко това. Съвсем друго е, когато придобиваме
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представа за часовника като система, когато го виждаме като сглобен и работещ механизъм.
Необходимо е да осъзнаем националния си характер като система, да
проумеем съподчинението на силните и слабите си страни, на нашите предимства и недостатъци. Защото недостатъците често представляват обратната страна на предимствата. Един поглед към страната като цялостно, развиващо се структурно образувание би ни дал правилна представа относно
нейния потенциал, би ни помогнал да осъзнаем на какво бихме могли да се
опрем и най-вече защо. И в същото време – от какво следва да се избавим.
Това е особено важно днес, когато изглеждалият доскоро устойчив световен
ред се разклати. Необходимо е стриктно разбиране кои сме ние и каква е
нашата роля във всички тези процеси, тъй като ролите на страните на световната сцена се променят.
Едва ли щяхме да се захванем с писането на тази книга, ако страната не
се беше озовала в сложна политическа ситуация. Днес Русия търпи толкова
много критики по свой адрес, получава толкова много взаимноизключващи
се съвети относно бъдещото ни развитие, че едно себеосъзнаване става крайно необходимо. Струва ни се, че ни липсва един цялостен възглед от гледна
точка на науката за информационния метаболизъм, за да осмислим своето
място в света. Тъкмо такъв поглед поднасяме на своите читатели по-долу.
Надяваме се, че системният подход ще позволи на всички ни да погледнем
на себе си по нов начин и ще ни накара да преосмислим много от своите
представи за себе си като страна. И да вървим по-целенасочено по пътя на
развитието, работейки върху собствените си несъвършенства и недостатъци.

Какво знаем за себе си?
Нека започнем с известното и често цитирано четиристишие на Фьодор
Тютчев, написано през далечната 1866 г.
Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

.

Русия не можеш да я проумееш,
за нея не важат обичайните мерки
тя има особен характер,
можеш само да вярваш в нея1.

1

Тези поетични редове ни карат да изпитваме гордост от себе си, от народа си, тъй като той застава пред нас недостижим, самобитен, макар и донякъ1

Повечето поетични цитати в книгата се дават в буквален превод. – Б.пр.
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де странен... Образът, безспорно, е красив. Но днес, изглежда, тази представа
за себе си вече не ни задоволява. Образът си е образ, само че времената също
са си времена и днес пред нас застава с цялата си острота въпросът за собствената ни идентичност. Днес вече нито четиристишието на Тютчев, нито
изтърканият мит за загадъчната руска душа не позволяват на жителите на съвременна Русия да разберат себе си. Налага се да дадем някакво по-сигурно
и разбираемо обяснение – защо сме такива, защо от нас се страхуват, защо
Западът не се отнася към нас така, както бихме искали.
През годините на Студената война си обяснявахме враждебността на
западния свят с разминаванията между нашата социалистическа идеология
и коренно различната от нея идеология на капитализма. Но изострянето на
събитията на световната сцена в наши дни, когато ние отдавна изоставихме
идеите на социализма, показва, че нещата не са опирали само до съветската
идеология. Значи, работата е в нас? Какво, в крайна сметка, представляваме ние, защо западните страни упорито не желаят да възприемат Русия като
равноправен партньор? Да не би наистина да сме изостанали, диви, необразовани?
В годините на Перестройката се опитвахме да „се обучим“ на демокрация
по западните предписания в надежда, че Западът ще ни обикне. И нещо пак
се обърка... Днес все по-често се чуват гласовете на онези, които се обявяват
за някакъв самобитен руски път на развитие. Тоест славянофилите излязоха
прави и пред нас наистина се е проснал някакъв собствен път? Означава ли
това, че не сме в състояние да споделим западните ценности? Защо? Какъв
дефект ни пречи?
Поредното изостряне на събитията на политическата сцена, свързано
със ситуацията в Украйна и връщането на Крим в Руската федерация, санкциите срещу нашата страна, участието на руската авиация в борбата с ДАЕШ1
в Сирия и много други обстоятелства ни карат все по-често да се замисляме
кои сме ние, какви сме, какво представляваме, защо срещу Русия отново се
повежда „студена война“. Уж вече не градим социализъм, а пък изискванията
към страната се втвърдяват. Русия изгуби гласа си в ПАСЕ, членството си
в G8. Съвсем доскоро САЩ ни притискаха и безцеремонно настояваха да
бъде отнет президентският пост на Владимир Путин. Ето къде била главната
спънка! Стига само да разкараме Путин и може би пред нас ще се открие широкият път към светлото бъдеще. Но докато Путин е на мястото си, все още
не ставаме, все още сме империя и на Запада мартинките му треперят – нали
всеки момент може да го нападне дивата, нецивилизована агресивна Русия
начело с своя диктатор! Впрочем ако задълбаем в историята, ще излезе, че
1

Ислямска държава, организация, забранена на територията на Руската федерация – Б.а.
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Русия е била също толкова непоносима, агресивна, дива и чужда на европейския дух и при династията Романови, и по време на съветската власт и
сега, в постсъветската епоха. Нямаме никакви основания да се съмняваме, че
и замяната на Путин няма да ни помогне с нищо и че нашите западни „партньори“ няма да спрат да притискат Русия, както и досега.
Защо обаче се страхуват от нас? Нали разпуснахме Варшавския договор,
изведохме войските си от бившите социалистически страни, съкратихме
стратегическите настъпателни оръжия? А страхът не минава. Защо не успяваме да угодим на западния свят? И налага ли се наистина да се стремим да
му угаждаме и да се стараем да му се харесаме?
Всички въпроси, поставяни пред съвременна Русия, трябва да намерят
своя отговор и обяснение. Без това не бихме могли да определим своята стратегия, своето място в света, не бихме успели да набележим пътя си на развитие. Докато не сме отговорили на въпроса „кои сме, какви сме и какво представляваме“, ще ни е трудно да се позиционираме като държава, да приемем
себе си като народ, няма да успеем да открием своя път и да разберем в какво
се корени нашата самобитност, нашата национална идея. И ние наистина се
сблъскваме с проблеми в тази насока. Политологът Николай Злобин отбеляза веднъж, че в Америка направо ни се присмиват. А пък покойният американският сенатор Джон Маккейн обяви, че не сме никаква държава, а просто
една голяма бензиностанция, която се преструва на страна. Вярно, тези думи
бяха изречени преди светът да се разтърси от терористичните актове в небето над Синай и в самото сърце на Европа, френската столица; преди тълпите
мигранти да залеят Европа. В светлината на тези събития въпросът за нашата
идентичност се отдръпна на втори план, но все така си остава без отговор.
И щем не щем, ще ни се наложи да мислим по него. Нима наистина голямата
ни страна с нейния талантлив народ нямат своя национална идея, собствена
мисия? Не, имаме ги. Остава само да проумеем себе си и да разберем – що за
страна е това!

