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ВЪВЕДЕНИЕ
Мария Кисикова

Научното поле на етнологията и антропологията по-скоро по изключение е
предлагало „спокоен пристан“ на изследователя. Предизвикателства от различен
характер

съпътстват

изследователските

етнолозите

търсения

и

–

антрополозите

свързани

с

още

от

началото

методологически

на

въпроси,

интердисциплинарност и взаимодействие с други научни полета, с изследваните теми
и проблеми, с различни фактори на социалния контекст и пр. И днес проблемите, пред
които е изправено етноложкото изследване, са не по-малки. Те са резултат от
вътрешни фактори, свързани с новите теми, въпроси и терени, които могат да се
изследват

(предизвикателствата

на

онлайн

етнографията,

например,

или

изследването на кибер социалното пространство), и външни фактори, свързани с
институционална конюнктура и нормативни регулации. Въпреки трудностите, които
хуманитарните

и

социалните

науки

срещат

през

последните

десетилетия

(в

международен и национален контекст), днес лесно можем да открием всички
необходими условия за провеждането на етноложко/антроположко изследване:
интересни теми и проблеми, свързани с общностите, обществата и хората, които ги
създават и осмислят, устойчива изследователска теория и практика, съответстваща
методология и безкрайно любопитство на изследователите да работят на терен и да
търсят отговори на въпросите, които утрешният ден ще ни зададе.
Като научно поле, в което рядко някой се е изкушавал да следва само
кабинетния подход, етнологията и антропологията се интересуват от случващото се
на

терен

и

изследователите

усъвършенстват

непрекъснато

инструментите

за

наблюдение, регистриране, описване и анализиране на социалните и културни
процеси. Затова не е изненадващо, че и настоящият сборник насочва вниманието на
читателите към теренното изследване в етнологията и антропологията. Заглавието на
сборника ВЪЗМОЖНИ И НЕВЪЗМОЖНИ ТЕРЕНИ НА ЕТНОЛОГИЯТА/ АНТРОПОЛОГИЯГА
следва темата на студентската научна конференция, която катедра Етнология на ПУ
„Паисий Хилендарски“ организира през 2017 година. Катедра Етнология има вече 25годишна традиция в обучението на студенти етнолози и повече от 20 години се
ръководи от принципа да дава възможност на млади изследователи да намерят своя
път в науката. Теренното изследване е съществен елемент от компетенциите на всеки
етнолог и антрополог и често студентските научни срещи поставят акцент върху него.
Забележителното при теренната работа е, че въпреки натрупаното количество
теренни данни и опит (въплътен в методологически указания), теренът всеки път може
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да изненада изследователя. Специфично предизвикателство,

което провокира

интерес, е свързано с навлизането (или пристъпването) в изследователския терен и
необходимостта да се излезе от него, за да може да бъде интерпретиран научно.
Понякога теренът може да е негостоприемен и да откаже да приеме изследователя.
Но излизането от него може да се окаже не по-малко трудно... и често си отнасяме
терена у дома.
Включването в и изключването от терена за всеки от предложените случаи
предлага различни предизвикателства пред изследователя. Как „респондентът“ се
превръща в събеседник, а събеседникът – в приятел? Как се дистанцираш от
„приятеля“, за да интерпретираш мнението на „информатора“? Как потъваш в
мисловната

вселена

на

един

автор

и

как

излизаш

от

нея?

Къде

започва

авторефлексията и къде свършва? Целта на този сборник е да представи мненията на
млади

изследователи

относно

„възможностите“

и

„невъзможностите“

на

етноложкия/антроположкия терен, относно ограниченията на изследователя на терен,
ограниченията на етноложките и антроположки методи. Предизвикателствата на
теренното изследване са многобройни и справянето с тях превръща невъзможния
терен във възможен, но за да се случи това трябва да се направи първата стъпка...
Съдържанието на сборника е организирано в две тематични части. Първата,
ТЕРЕНЪТ И НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, включва изследванията на четирима млади
изследователи, които представят резултати от успешно осъществени теренни
проучвания. Тук читателят може да открие примери за прилагане на етноложки и
антроположки методи върху разнообразие от терени – както по-традиционни като
етнически, религиозни и локални общности (Св. Манчева, З. Пранджева, Ст. Кънев),
така

и

по-нетрадиционни

като

литературните

текстове

(Д.

Ненчева).

Прави

впечатление разнообразието от методи, които младите изследователи владеят и
прилагат – (участващо) наблюдение, интервю, action research, работа с архиви и
документи,

визуални

методи,

различни

типове

анализ

(контент

анализ,

интерпретативен анализ, социоанализа и др.). Тази част от сборника (само) загатва
широкото поле на изследователски интерес, който етнологията и антропологията
покриват, като в същото време ясно показва уменията на младите изследователи да
работят на терен и да откриват нови проблеми и перспективи в неговото проучване.
Втората част на сборника, ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТЕРЕНА, обединява други
четири текста, които се фокусират върху методологически и етични въпроси, свързани
с теренната практика на етнолога и антрополога. Всеки от авторите избира различен
подход да проблематизира ограниченията или трудностите при провеждането на
етнографско изследване – чрез анализ на авторовата рефлексия върху теренна
работа, описана в литературен текст (Д. Георгиев), чрез критически поглед върху
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методите

на

онлайн

етнографията

(П.

Димитрова),

чрез

рефлексия

върху

ограниченията, произлизащи от стереотипите и предразсъдъците спрямо общности, с
които етнологът работи на терен (Ив. Абаджиева-Иванова), или чрез сравнение и
анализ на етични кодекси, които антропологът на терен следва (П. Петрова). В
текстовете на младите изследователи могат да се открият отгласи от теоретичните и
методологическите търсения на много теренисти преди тях, те следват устойчивата
традиция в това научно поле да се размишлява върху метода, да се усъвършенства
методологията на етнологията и антропологията. Но в своите анализи те добавят
собствена гледна точка и разкриват нови перспективи пред теренното изследване.
Опитите на младите автори в сборника са поредната крачка в разработването
на теренната методология и задълбочаването на етноложкото/антроположкото
познание. Техните изследвания могат да ангажират вниманието и на читатели, които
не са изкушени от етноложката или антроположката проблематика, защото те
коментират актуални проблеми и разказват историите на днешния ден. Предложените
текстове показват как младите изследователи се справят с предизвикателствата и
трудностите пред етноложкото изследване и как дори невъзможният терен се
превръща във възможен.

13.04.2018
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ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И
РАЗВИТИЕТО НА САНИТАРНО-КУРОРТНОТО ЛЕЧЕНИЕ
В СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ „ГОРНА БАНЯ“
(1878-1944)
Стамен Кънев

Ключови думи: курортно дело, лечение, обществена баня, модернизация, София
Информация за автора: e-mail: stambata91@gmail.com, Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей към БАН

В настоящата статия преглеждам и анализирам историческите и културните
фактори, които имат значение за обособяването на днешния столичен квартал „Горна
баня“ като един от центровете за почивка и лечение в близост до София. 1 Периодът
обхваща времето от Освобождението до Деветосептемврийския преврат, тъй като това
е изпълнена с динамични промени епоха, която има важно значение за развитието на
курортното дело в България. Конкретно в Горна баня проучвам въздействието върху
местното население на подобрената инфраструктура и развитието на търговските,
културните и политическите отношения със столичния град. Също така проследявам
модернизирането на поминъка и ежедневието на жителите на селището. Основната
цел е да изследвам оформянето на санитарно-курортното дело в Горна баня през
посочения период в перспективата на етнологията. С помощта на различни документи
и записани спомени правя съпоставка между горнобанския случай и други центрове в
страната от същия тип.
След предварителна подготовка проведох теренно етнографско проучване.
Първоначално започнах с нееднократно посещаване на неделното хоро, което се
организира всяка седмица на площада пред банята в квартала. За първи път то е
организирано на 19 февруари 2017 г. Местните хора го определят като възобновяване
на традиция. По този начин изпълнявам едно основно намерение и изискване –

Темата е част от магистърската ми теза към катедра Етнология в Историческия факултет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която защитих през септември 2017 г. В нея
изследвам ролята и функцията на обществената баня в градското пространство през XX и
началото на XXI в. Локализирах проучването си в столичния квартал „Горна баня“, защото още
от създаването си селището е известно със своите топли лековити извори. Други теми, които
засягам в дипломната работа, се отнасят до бита, хигиената и лечебните практики свързани с
минералната вода и банята в края на XIX до средата на XX в.; изграждането и функционирането
на почивната и медицинска база, както и организацията на санитарно-курортното лечение през
XX в.; обществената баня като фактор за формиране на локална идентичност през XX и
началото на XXI век. Накрая правя обобщаващ анализ и търся мястото на обществената баня в
кв. „Горна баня“ през XXI в.
1
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влизане в контакт с жители на кв. „Горна баня“. В хода на теренното проучване
създадох фотографски и аудио-визуален личен архив, който продължавам да
допълвам.2
В статията използвам сведения от три събеседнички. Те са жени на различна
възраст, като само една от тях се преселва в квартала през 2004 г. заедно със
семейството си, а другите са местни. Родени са между 1923 г. и 1969 г. За всяка от
тях давам подробна информация след използвания цитат в бележките под линия –
имената

им

(инициали),

рождената

дата

(месец

и

година),

местораждане,

образователен и социален статус, професионална реализация и точна дата, когато е
проведено интервюто. Предавам думите им дословно.

Столичният квартал „Горна баня“ – историко-етнографски очерк
Столичният кв. „Горна баня“ се намира

на първия от терасовидно

разположените хълмове на Люлин планина и е разположен на разстояние 9 км
югозападно от центъра на София, с която в днешно време е свързан чрез обществения
градски транспорт. На юг граничи с кв. „Княжево“, на север и изток с кв. „Овча купел“.
Горна баня е част от столичния общински район „Овча купел“, където, според
резултатите от преброяването на населението през 2011 г., живеят общо 54 300
души.3 Не намерих официални статистически данни за броя и състава на населението
конкретно за кв. „Горна баня“, но според местните хора то е между 8 и 16 000 души.
Селището Горна баня се образува през XVI век. За това най-голяма роля
изиграва топлият минерален извор, който е открит случайно от турски бей по време
на лов. Беят нарежда изграждането на малка баня, която да използва само той и найприближените му. Поне така говори легендата (Божкова 1989). През десетилетията
селото се развива и разраства. Неговите жители се делят на няколко големи рода,
наследниците на някои и днес живеят в столичния квартал.
В края на XIX и началото на XX в. местните хора се препитавали от земеделие,
животновъдство и дърводелство. Стоките, които произвеждали – плодове, зеленчуци,
месо, кожи и дървени мебели, продавали на пазарите в град София. Скотовъдството
било силно развито и е основен поминък до средата на XX век:

Част от материалите са архивирани към катедра Етнология в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски“.
Предстои архивирането им и към ИЕФЕМ-БАН.
3
Цитираните данни са от сайта на столичния общински район „Овча купел“ http://ovchakupel.bg/ (05.03.2017).
2
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Те са били големи родове, със голе́ма дейност – коне, крави, овце, кози.
Планината Люлин дава голе́ма възможност да се отглежда този добитък. Горе
е имало цели ферми, със които са преживявали хората. Това е бил поминъка
на повечето семейства. Имали са ниви. Овча купел, където е това всичко
беха ниви. Дет се вика по Живково време се очуждиха имотите от ТКЗС-тата
и започнаха строителството на блокове и настаниха сумати народ, който
дойде от провинцията.4

След Освобождението в Горна баня се развиват два нови поминъка, които
местните наричат водарство и кабриолетчийство. Те се зародили вследствие
лековитостта

на

горнобанската

вода,

чиято

популярност

сред

населението

непрекъснато растяла. Продажбата на минералната вода започнала през 1906 г. от
мъж на име Станко Илиев. Той я откарвал до града в буре и там я продавал с оканица.
През 1908 г. двама братя построили специални водарски коли – продълговат сандък
с два реда дъсчени клетки, в които слагали бутилките с вода. Наливали ги нощем,
когато на чешмата нямало хора. Официалната власт единствено запечатвала
бутилките – един стражар замазвал гърлата им с червен восък и удрял някакъв печат.
Постепенно този занаят се разрастнал толкова, че до средата на века с продажба на
вода се занимавали още близо 30 души (Божкова 1989: 121). По спомени на местни
жители в средата на 20-те години на XX век по-предприемчивите горнобанци
продължават търговията с минералната вода от извора:

Но по-късно вече, това аз едвам си спомням. Още бяхме долу при дядо ми.
Тука баща му купува́ и прави́ къща. Бяхме при дядо ми в млаката къща,
живеехме. Си спомням други горнобанци бяха започнали търговия с
минералната вода. Търговия! И купуват си карети, френски карети с врати.
Бяха се събрали към 30 души – сдружение „Водарите“. И баща ми напуска
общината, започва търговия. Т‘ва е некъде... 29-та идваме тука... 25-6-та
некъде ше е... Продават я на.... във София се появява коремен тиф. Няма
вода. Само витошка вода. Рилската я докарват късно. Само от Витоша. И се
явява коремен тиф. И хората купуват масово горнобанска вода, минерална.
Имаше едни трилитрови бутилки, зелени, с такива тапи... еее като старите
лимонади. Всичко чисто, измито. Водата си беше на горнобанската община –
и баня, и вода, всичко. ... Имаше лице, което контролира хигиената. Значи,

Т. Б., родена 07.1942 в Горна баня, пенсионер, средно образование, технически секретар на
здравни заведения. Интервю от 29.07.2017 г.
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водарите нощно време наливат и пълнят каруците. Баща ми впре́га конете,
закара каруцата там... Мъка, труд.... нощно време наливат, зареждат
каруцата, отиват, впре́гат конете сутрин. Имаше и слуга да му помага. Не
можеше сам. Брат ми беше ученик в гимназията, ние със сестра ми момичета.
И така 12 години той работи́ като водар. Но вече докараха рилската вода във
София. Водата не се така търсеше...5

Трябва да се каже, че търговията с минерална вода по това време се
практикува и в други части на България. Например, още от края на XIX век лечебната
меричлерска вода се продава в Старозагорски, Хасковски, Чирпански и Пловдивски
район (Иванова 2016: 189).
След Освобождението и избирането на София за столица на Третата българска
държава, градът започва да се развива с бързи темпове. Столичният общински съвет
успява да изработи градоустройствени и благоустройсвени планове, въвеждат се
редица наредби за спазване на санитарно-хигиенни норми, появяват се първите
паркове и градини и т.н. За няколко десетилетия са построени улици и булеварди,
които са осветени с модерната електрическа светлина; издигнати са сградите, където
да се установят администрациите на държавните институции; изграждат се първите
трамваини линии. На 1 януари 1901 година в столицата тръгва първият трамвай.
Трамвайната мрежа е дълга 23 км и има 6 линии.6 Една от тях била от ЖП гарата до с.
Княжево. Тя минавала близо до с. Горна баня и със сигурност облекчавала пътя до
центъра на столицата, където горнобанчани търгували. Накратко казано, София се
разраства във всички посоки и увеличава населението си. Неслучайно заедно с
изработването на герба през 1900 година столицата получава девиза си „Расте, но не
старее“.

Ходиме пеш до горнобански път, там взимаме трамвай номер 5 и до
центъра. Ма това знаете ли докога продъжава – аз бях ученичка в
гимназията, шести гимназиален клас, чак тогава пуснаха тролейбус, който
свърза Горна баня със трамвая долу. Все пеш сме блъскали. 7

К. Г., родена 03.1923г. в Горна баня, пенсионер, висше образование, учителка по френски
език. Интервю от 05.07.2017 г.
6 Вж. Приложение № 1 в края на текста.
7 К. Г., родена 03.1923г. в Горна баня, пенсионер, висше образование, учителка по френски
език. Интервю от 05.07.2017 г.
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Кабриолетчийството възниква след построяването на трамвайната линия до
Княжево. Посетителите на Горна баня се превозват от трамвайната линия до селото.
Файтоните са считани за лукс, а и не побирали много хора, затова горнобанци се
ориентират към кабриолетите. Седалките са разположени една срещу друга, по
дължината на каросерията. По този начин се превозват до 8 души. Някои хора се
отказат от водарството и превръщат колите си в кабриолети (Божкова 1989: 122).

Историко-културни

предпоставки

за

възникването

и

развитието

на

санитарно-курортно лечение в Горна баня
В началото на XX в. курортното дело все още е в начално развитие и има
нужда от утвърждаване: „Когато летуваха, казваше се „отиваме на бани“ или „на село“
и бяха прави, защото летовищата, гдето отиваха бяха първобитно устроени селища,
но много от тях с минерални бани“ (Каназирски-Верин 1947). Санаториумите обаче по
това време вече са популярни места за лечение на различни болести. За това може да
се съди от реклама на горнобанския санаториум, публикувана през 1914 г. 8 От нея се
разбира,

че

са

се

приемали

пациенти

за

лечение

на

гръдни

болести

и

предразположени към туберкулоза. Тази реклама е най-ранното свидетелство, с което
разполагам, за налагането на Горна баня като център за лечение, чрез използването
на естествените минерални води от изворите.
През 1922 г. старата турска баня била разрушена, а през 1927 г. е завършена
сградата на новата баня, която и днес се издига в центъра на квартал „Горна баня“
(Челебиев 1985). На моя молба да опише как е изглеждала банята преди, местна
жителка ми отговаря:

Дворец, все едно дворец! Всичко блести, тия плочки хубави, хубаво
лъскаво дърво, музайки хубави, имаше си управител на банята, лекар –
доктор-управител. Имаше си домакин, имаше си касиер на касата, имаше си
персонал, женско отделение, мъжко отделение. Първият етаж бяха кабини –
билета малко по-скъп. Вторият етаж общо – легла, легла, легла – билета
малко по-евтин, но нема значение това. И си влизаш и се къпеш, и доволно,
предоволно. Беше много хубаво, всичко блестеше. В женското отделение –
жени санитарки. Влизаш, тя ти отключва кабината. По същия начин –
Вж. приложение № 2 в края на текста. Рекламата е публикувана на последните страници на
„Балканската война или руската оранжева книга (дипломатически документи, издадени от
руското външно министерство, докосвачи се до събитията на Балканския полуостров)“
(Печатница Витоша. София 1914). Благодаря за любезно предоставената информация на
колегата Надежда Иванова, докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
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излизаш изкъпана, отваря ти кабината. Много хубаво беше. Докато дойде
тая нова власт наречена, така да се каже преход. Преходът унищожи
банята...9

В периода на засилена модернизация през 20-те и 30-те години на XX век
отделение „Благоустройство“ към Министерството на обществените сгради, пътищата
и благоустройството издава „Благоустройствен план на предградието „Красно село“ в
местностите между: София, Бояна, Княжево и Горна баня“ 10. Това се случва през 1928
г. В първи член е записано, че „регулационният план на предградието Красно село се
прилага с оглед да се запази приемуществено кърския и курортен характер на всички
недвижимости....“ По-нататък се дават разяснения какво, къде и как може да се строи,
като основната идея е да се изгради селище, което разполага с широки пътища,
тротоари и алеи, не е гъсто застроено и отпадъците се изхвърлят на строго обозначени
места. Този план се приема около година след посторяването на новата баня в Горна
баня. Точно в този период от края на 20-те до началото на 30-те години е и
обсъждането в специализираните архитектурни издания и сред общинските съветници
на идеята София да се превърне в голям курортен град.
С течение на времето горнобанската баня и лековитите свойства на
минералните

води

придобиват

известност.

Модернизационните

процеси

дават

възможност в селището да се развие курортното дело. То се превръща в част от
поминъка на местното население, като остава важен фактор за формиране на
приходите му до затварянето на банята в началото на XXI в. Семействата, които
живеят в близост до банята, отдават стаи и етажи под наем на желаещите да се
лекуват или да летуват. Най-възрастната ми събеседничка пази спомен за курортното
дело в кв. „Горна баня“ в края на 30-те и началото на 40-те години на XX в.:

Па ние преди да се оженя аз [през 1946 г. – бел. авт.] летно време си
давахме горе етажа под наем. Квартиранти – от центъра от София. Евреи
колко много идваха. Немате представа. Горна баня беше еврейски курорт.
Идваха хората – взимаха си стаи по къщите.... Ние сме давали целия етаж
горе, шото имахме хубав сутерен. Имахме във двора една хубава стая, където
баща ми я прави́ едно време за конете. Ама тя беше много хубава стая –
почистена, ремонтирана. И се събираме в тая стая и сутерена – целия етаж

К. Г., родена 03.1923 г. в Горна баня, пенсионер, висше образование, учителка по френски
език. Интервю от 05.07.2017 г.
10 Вж. Приложение № 3 в края на текста.
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горе даваме под наем, це́ло ле́то – 3 месеца. Със това, с тези пари, шот баща
ми чиновник общински, колко му е била заплатата, за да ни издържа – мен
да уча и други разноски, дадат къщата под наем. И аз затова казвам много
пъти – ние сме кадър на банята в Горна баня и на въздуха, заради въздуха
и заради банята идват хората да се лекуват. И това ни е помогнало. 11

С подобряването на битовите условия се увеличава и потока от туристи и
летовници към с. Горна баня. Гражданите започват да влизат в споразумение със
своите хазяйки за изпиране на дрехите. Този допълнителен поминък непрекъснато се
развива. С пране се занимават почти една трета от жените в селото (Божкова 1989:
122).
Повсеместно от местните се разказва предание за Горна баня, което се отнася
до втората половина на 30-те години на XX в. То е свързано с царското семейство:

Вие знаете ли, че Симеон Куборготски е плод на Горна баня. Историята е
такава:

майка

му

ражда

сестра

му

Мария

Луиза.

Обаче

требва

престолонаследник, требва момче. Нали!? И тогава решават царицата Йоана
да прави бани в Горна баня. Аз бях ученичка в прогимназията, тука в Горна
баня. Всеки ден на обяд банята се изпразваше – щото се застъпват хора да
се къпят. Баш на обяд там, от 12 до колко било там не знам, не съм има́ла
часовник [смее се], банята се изпразва, затвара, царицата пристига със една
кола. Колата спира близко така, тя слиза и влиза в един страничен вход на
банята. Тя си има с нея персонал. Прави вътре топла баня, така. А ние децата
от училището тичаме да я видиме. Един път й правиха официално посрещане
със цветя, със такова, така. И след това тя забременява и ражда Симеон.
Симеон е плод на горнобанската баня! [смее се]12

В интерес да се придобие по-ясна представа за условията в курортите, които
се намират в близост до София през първата половина на XX в., прилагам любопитно
описание:

К. Г., родена 03.1923г. в Горна баня, пенсионер, висше образование, учителка по френски
език. Интервю от 05.07.2017 г.
12 Същото интервю.
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Поради оскъдните средства летуването се практикуваше само от позаможните семейства... Летовищата, гдето те отиваха, бяха първобитно
устроени селца, но много от тях с минерални бани: Княжево, Горна баня,
Панчарево, Банкя и пр...В уречения ден, когато ще заминем на село, още в
ранни зори хазаинът, който ни е дал под наем стаята, ще дойде пред къщи с
волската си кола и ние започваме да товарим: кревати, дюшеци, юргани,
маса, тенджери, чинии вилици, сандък с бельо, куфари с дрехи и прочее и
прочее... Настъпеше ли летния сезон, селяните се стесняваха, за да могат да
отделят една или две стаи, които ще дадат под наем на „граждането“.
(Каназирски-Верин, 1947)

За условията, които царят в българските куротите въобще от края на XIX и
началото на XX век, може да се съди и по описанието на един посетител на
Хасковските минерални бани от есента на 1902 година. Той емоционално описва
пребиваването си там, като споменава от една страна всичко, което му харесва, а от
друга, което не му допада:

Наемателите на баните са неколцина. Така бюфета е наел един, стаите
друг и къпалните трети. Самият бюфет не представлява нищо друго освен
една обикновена кръчма, в която всичко друго ще намериш, но не бърза,
чиста прислуга, при все че тия прислуги и удобства в нея са скъпо и прескъпо
плащани. Напитките и готвенето са същите, каквито и прислугата... Масите
са без всякакви покривки и по прахът по тях прекрасно можеш да рисуваш
разни фигури. Столовете или по-добре столчетата са или счупени, или от
дългото употребление продупчени. (Граматиков, 2003)

Съществена промяна за столицата настъпва през 1934 година, когато инж.
Иван Иванов става кмет на града. Той работи по големите проекти на общината още
от 1920 г. и е добре запознат с нейните проблеми. Още в същата година, когато става
кмет, е изготвена нова „Наредба-закон за застрояване на столицата София“. Тя води
след себе си редица подобрения и нововъведения. Така се стига до един от найважните исторически моменти за с. Горна баня – приемането на „Наредбата закон за
столична голяма община“13 от същата година, според чийто чл. 1 „град София заедно
със селата: Бояна, Княжево, Красно-село, Горна баня, Надежда, Слатина, Дървеница

13

Вж. Приложение № 4 в края на текста.
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и

Драгалевци,

образуват

нова

административна

единица,

под

наименование

„Столична голяма община“, която се състои от: а) градски части (досегашното
землище на гр. София и б) околности (досегашните землища на изброените села)“. По
същото време архитектът проф. Адолф Мусман е готов с градоустройствения план на
София, като се съобразява с новата наредба. Въпреки че не се осъществява поради
избухването на Втората световна война, планът остава като пример за следващите
архитекти. Всъщност той е много важен и определящ политиката на местната власт не
само за столицата, а също и за Горна баня. Кварталът вече категорично се обособява
като своеобразна вилна зона и курортен комплекс, който се намира в периферията на
вътрешния град (центъра) и е предназначен за отдих и почивка на населението.

Заключение
Курортното дело в България се развива в края на XIX и началото нa XX в.
Първоначално отдихът е привилегия на богатото градско население, което може да си
позволи

да

прекара

Освобождението

и

свободното

си

време

Деветосептемвеийския

извън

преврат

града.

В

периода

различните

между

управници

на

държавно и местно ниво полагат големи усилия за облагородяването на селищата,
които са определени за курорти. Отпускат значителни средства за строеж на пътища,
почивни станции, страноприемници, лечебници, болници и т.н. Населените места, в
които се намират топли минерални извори и работят обществени бани, се превръщат
в центрове за почивка и лечение, които търпят усилени процеси на урбанизация и се
благоустрояват.
Историческите и културните предопоставки за развитието на санитарнокурортното лечение в днешния столичен квартал „Горна баня“ са свързани с промяна
на статута на селището, от една страна, и с промяна в бита на местното население, от
друга. От селото, което според записаните спомени от края на XIX и началото на XX
в. е потънало в кал и локви от течащите от Люлин планина подпочвени води и потоци,
постепенно се обособява модерен курорт, който предлага различни развлечения и
лечение на определени болести. По-късно, през 1938 г., се включва в системата на
столичните квартали. Поради липса на достатъчно голяма леглова база местните хора,
които живеят в близост до банята, започват да предлагат стаи под наем. Някои от тях
от търговия с минералната вода се насочват към сферата на услугите, което довежда
до промяна на поминъка им. Тези предпоставки се превръщат в основа на развитието
и

утвърждаването

на

Горна

баня

като

санитарно-курортен

функционира и непрекъснато се усъвършенства до 1989 г.
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“Жътвата е изобилна, а работниците малко;
за това молете се на Господаря на жътвата
да изпрати работници на жътвата си.” /Лука 10:3/
Настоящият текст представя резултатите от теренно проучване, проведено
сред членовете на евангелската църква „Св. Троица“ в гр. Пловдив през 2016 г. Ще
бъде поставен проблемът за конфесионалните трансформации в градска среда в
контекста на социалните фактори, които ги обуславят. Във фокуса на вниманието ще
бъдат два конкретни случая на религиозна конверсия, в т.ч. и всички рационалности
(лични и социални), които ги съпровождат в съвременното все по-глобализиращо се,
но и рисково общество (по Бек 2012). Ще бъдат разгледани мотивите за приемане на
различна

конфесионална

евангелското

изповедание.

идентичност,
Между

но

двата

и

тактиките

отправни

на

привличане

изследователски

към

ракурса

съществува пряка зависимост и връзка, която е застъпена в научното изложение на
феномена – религиозна конверсия в урбанистичния хабитат. 14 Статията представя три
основни аспекта, свързани с процеса на конфесионална трансформация: мотивите за
обръщение на вярата, тактиките на привличане на нови членове към изповеданието,
актът15 на приобщаване на новопостъпилия, който включва или предвещава и
момента16 на конфесионално обвързване, с което религиозната конверсия формално
завършва.
В града, като пространство на модерността,

употребата

на религиозното

получава нови трактовки и социо-културни реализации. Град Пловдив е град с
Хабитат – в смисъл на местообитание.
Свързва се с акта на приобщаване – Водното Кръщение.
16 Обвързващият момент се свързва с т.нар. Кръщение чрез Св. Дух. Тъй като се възприема, че
той маркира обратната връзка между Бог – човек, неговото случване може да засяга различен
времеви период или да не се случи (в редки случаи). Неговата значимост е свързана с
очакването на неговото ставане, което игнорира неуспеха.
14
15
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културно многообразие и множествени социални конфигурации. Това позволи
конструирането на специфични теоретични модели, обясняващи конфесионалните
конверсии и тяхната взаимовръзка с модерните урбанистични процеси.
Все

още

продължават

да

липсват

систематизирани

и

задълбочени

изследвания, обясняващи конфесионалните граници, в т.ч. и тяхното преминаване, в
градската среда. В своята Антропология на религиозната конверсия Хенри Гоорен
обобщава проблемите, предимствата и недостатъците на вече разработените модели,
обясняващи религиозните конверсии. Според автора, основните трудности при
изработването на теоретичните схеми на конфесионална трансформация възникват
при опита на антрополозите да критикуват модерността, без да могат да излязат от
нейните рамки. Друго предизвикателство пред изследователите Гоорен вижда в
развитието на сравнителни методи в проучването на конверсии на местни религии,
които включват местното (локално) разбиране на религиите и анализирането на
техните връзки с глобализационните процеси (Gooren 2014).
В Български тълковен речник, под конверсия се разбира „изменение, промяна
(на функции или условия)“.17 Според Робърт Хефнер, религиозната конверсия
включва приемането на нов ментален модел на себеопределение и нов референтен
смисъл за една идентичност. В по-широк смисъл антрополози като Макс Вебер,
Бриджит Майер, Рут Маршал-Фратани и др. свързват конфесионалната промяна с
икономическата полза и социален просперитет, които приемането на новата
идентификация осигурява или обещава да осигури. Майер открива по-различен
смисъл в религиозната конверсия – тълкува я като възможност да се направи пълна
почивка от миналото, но и като начин на приемане на модерността в нейните
социални, икономически и политически аспекти. За Рут Маршал-Фратани: „Смяната
на вярата не винаги означава отхвърляне на другите идентичности, но включва
усвояването им в комплекс от дискурси и практики ръководещи социалния, културния,
икономическия и политическия живот, което им позволява да бъдат свързани чрез и
включени в обща система от репрезентации. Човек винаги първо се преражда.“
(Gooren 2014:10)
Под религиозна конверсия в настоящата статия ще се разбира не просто смяна
на едно вероизповедание с друго, но и на ценности, ментални образци, модели на
поведение и визии. Процесът включва и приемането на индивида на групови
(колективни) представи и тяхното личностно осмисляне на индивидуално равнище,
чиято цел е постигане на тъждественост между асоциациите (менталност и практики)
на група и нейните членове и създаването на общи репрезентационни схеми
17http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%

80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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(социални, културни, икономически). Разглеждането на религиозната конверсия като
процес,

включващ

няколко

различни

етапа,

позволява

конструирането

изследователски модел на конфесионалната трансформация. Чрез

на

теоретичната

матрица съответно могат да се отграничат социалните, икономическите, културните и
политическите фактори, които го обуславят в градската среда.
Представям два случая на религиозна конверсия в градска среда, като и в
двата конфесионалната трансформация завършва с приемане на евангелското
християнско изповедание. Първият случай разглежда религиозната трансформация на
жена-католичка

и

нейното

самоопределящ

се

като

семейство,
мюсюлманин,

а

вторият
който

–

на

мъж,

впоследствие

първоначално

става

част

от

протестантската общност в град Пловдив. В началото и двамата са част от (посещават)
църквата „Св. Троица“ (читалище „Хр. Ботев“, кв. „Въстаник“), после мъжът и неговото
семейство стават част от общността на църквата „Светлина на света“ (кв. „Кючук
Париж“). Двата примера са важни не само с информацията и сведенията, които дават,
но и като нагледен модел на поведение, дефиниран през призмата на религиозното,
който имах възможността да наблюдавам в дълъг период от време. Ще изложа
накратко житейските разкази на двамата си събеседници.
Жената – Д. Р. (61 г.) е родом от гр. Раковски. Израства в семейство на
католици и тя самата първоначално се самоопределя като „католичка“ и се
идентифицира със западно-християнското вероизповедание и местната традиция
(също такава). Преди седем години брат ѝ заминава за Западна Европа, за да работи
(гурбет). В Швейцария се запознава с протестантството и с течение на времето
започва да посещава църкви на местни деноминации. Впоследствие, още преди
връщането си в България, той приема Св. Кръщене по евангелски християнски
образец, т.е. чрез

водопотапяне, и става

част от протестантската общност.

Завръщайки се в семейството си в Раковски, постепенно започва да говори за своята
вяра пред майка си и сестра си. Под предлог, че техните действия са неправилни, т.е.
грешни, той определя всички извършвани от тях ритуали като идолопоклоничество и
„състояние на заблуда“. Около година по-късно първо майката (на респондентката Д.
Р.), а после и самата Д. Р. приемат или се прехвърлят към евангелската християнска
общност. Дъщерята сключва брак с мъж от общността, който е и одобрен избор от
майка ѝ и чичо ѝ, тъй като е „брат по вяра“. Днес респондентката живее в кв.
„Кършияка“ вече 10 години и посещава евангелската църква в близост – Евангелска
църква на вярата18.

18

https://cof.bg/?page_id=847
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Мъжът (П. С.) е от ромски произход, самоопределящ се първоначално като
мюсюлманин (както и цялото му семейство). Първо към съответната евангелска
деноминация преминава той, впоследствие и цялото му семейство – синове и дъщеря.
Синът му, също като при първия пример, се жени за „сестра“ (по вяра) от евангелската
църква, с благословията на родителите си и местния пастор. Схемата на предаване на
идентичност (както и в първия пример) фиксира роднинския кръг: конфесионалната
принадлежност се предава от баща – на жена – на деца – към братовчеди.

В

последствие се оказа, че конфесионалната конверсия е засегнала по-голяма част от
роднинския кръг на респондента – майка му, сестра му и нейното семейство, брат му
и неговото семейство, т.е. и семейния кръг, в който той е израснал.
Основният проблем включва два подпроблема. От една страна, по какъв начин
една религия представя, репрезентира сама себе си в социалното пространство:
стратегии, които използва за своето представяне (приемлив социален вариант), в т.ч.
и за привличане на нови членове в общността.

В по-широкото си разглеждане

въпросът е как и по какъв начин се създава „чувството за общност“ (сигурно убежище
по З. Бауман), което привлича нови членове (кое е конкретното нещо, което се
използва за привличането им), т.е. е насочено към жителите (гражданите) на града.
Друг остава въпросът дали новопривлечените стават „реални“ членове на общността
или дòсегът им с евангелското изповедание в гр. Пловдив е част от стратегията им на
оцеляване в модерното градско пространство. Безопасността е ключова

във

формирането на общността днес, тя осигурява сигурност в несигурния свят, т.е. е
източник на нови смисли (Бауман 2006). Според Бауман тя е недостъпна за нас, но
„…ние на драго сърце искаме да обитаваме и се надяваме да притежаваме отново“. За
автора общността представлява другото име на „загубения рай“, който се надяваме да
си върнем. Той разглежда основния принцип, на който тя се крепи – взаимната помощ:
„Да си помагаме един на друг е чисто и просто наш дълг и наше право е чисто и просто
да очакваме, че ще ни бъде оказана помощта, от която се нуждаем.“ (Бауман 2006: 9)
От проведените интервюта стана ясно, че основна ценност в протестантската
група е семейството, не само на индивидуално, но и на групово равнище, т.е. то
функционира като базисен конструкт (мисловен концепт или образ) в осмислянето и
изграждането на модела на религиозната група. Поради това ще се спра накратко на
изясняването на конкретния феномен, тъй като той служи като необходима
предпоставка в разглеждането на елементите на конкретните конфесионални
конверсии (по-долу). Увличането (привличането) на семейството към протестантската
деноминация е важно поради няколко причини. Първо, то е свързано с разбирането
за семейството в евангелските среди като основна градивна клетка на общността
(църквата, вярата), която в своите интерпретации се възприема като едно голямо
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семейство, свързано не чрез кръвта (като биологично), а чрез вярата. Тук говорим за
родство по вяра, което по евангелски образец се регламентира като по-важно. Второ,
то е свързано с устойчивостта на протестантското формирование, т.е. индивидът сам
по себе си е по-силен (във вярата си), когато най-близките го разбират и съответно
подкрепят, което най-ефективно се получава, когато те станат негови съмишленици.
Изграденото единомислие на база конфесионална схема, утвърждава и усилва
вътрешните връзки между роднините, които не са обединени само чрез кръвното
родство и родството по сватовство, но и чрез това по вяра. Съответно на тази база се
изгражда своебразна умерена ендогамия в религиозната група.
Създадената връзка на база конфесионална принадлежност модифицира
останалите

връзки

и

зависимости,

които

индивидът

притежава,

в

полза

на

формированието и ближните, „братя“ и „сестри“ по вяра. Образецът, моделът и
представата за семейството, изградени на базата на библейския текст, се задават
(пряко) от пастора и неговата съпруга – лидерското семейство в рамките на
евангелската организация. По думите на респондентите, именно те се възприемат за
пример за това какво трябва да бъде то: „Нашите семейства трябва да са угодни на
Бога. За това трябва да създадени по Словото Божие. Като пастора и жена му. Те са
заедно във всичко – и в семейството и в църквата. Ние много им се радваме.“ (по
теренни материали, 2016) Пасторското семейство се ползва с изключителен авторитет
и символна власт и може пряко да влияе в създаването на семейства (и сключването
на бракове) в рамките на църквата. Чрез така утвърдения фамилен модел (на
лидерската двойка) се задейства система, която можем да наречем система на
възпроизвеждане на ценности, на мисловни и поведенчески схеми от членовете на
евангелската група, проектирани и утвърдени в семействата на миряните.
Особено важно е да се дефинират причините (персоналните и социалните) за
приемането на една различна религиозна принадлежност в градската среда, т.е.
социалната мотивираност за обръщение на вярата. На базата на проведените
интервюта се откроиха няколко мотива: „чувството за сигурност“, социална и
персонална подкрепа (в трудни житейски моменти), социални ползи (приемущества),
досег с „чудото“ или теофанията и не на последно място социокултурните позиции на
индивида в групата, създаващи му чувство за престиж (осмисляни като такива).
„Чувството за сигурност“ в несигурния свят. Основен довод сред разказите
за религиозна конверсия е аргументацията за наличие на ценности (морални) в
евангелската общност. Според двамата респонденти, модерният индивид живее без
Бог и това го води към падение, а не към спасение, т.е. това са два различни пътя,
които

човек

обаче

може

да

избере.

Възприемането

на

другите,

т.е.

на

непринадлежащите към евангелската деноминация, като грешни и заблудени е
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аргумент, чрез който се рационализират конкретни тактики на привличане, на
говорене и запознаване с вярата сред другите (в религиозно отношение) –
мисионерството.
Съществен мотив в религиозната конверсия към евангелската вяра са
социалните приемущества, до които индивидът има достъп и усвоява в градска
среда. Те са свързани с оцеляването в модерното градско пространство и включват
подпомагане чрез храна, дрехи, осигуряване на дом, продоволствия и др. От
проведените интервюта и разказите на респондентите е видно, че социалните ползи
стимулират вземането на решение при обръщение на вярата, но не са ключово важни,
тъй като не винаги играят решаваща роля в съзнанието на приелия евангелска
християнска идентификация.
Друга рационализация при приемането на протестантско изповедание е
свързана със социалната подкрепа при справяне със зависимости – наркомания,
алкохолизъм, хазарт. Създават се подкрепящи групи от съответната църква, които
пряко се занимават с конкретно направление. Всичко това е само и абсолютно на
доброволни начала от страна на ангажираните с определена дейност. То се възприема
като мисия, чието обяснение получава библейска трактовка, т.е. това е служение към
Бог. Помагащият е религиозно мотивиран и се опира пряко на библейския текст. Едно
важно уточнение: според инициаторите, попадналите в зависимост не познават
истината, затова не са и свободни. В тези групи, чрез Божието Слово – благовестие и
възприемане, се преодоляват тези зависимости. От друга страна, помощта се предлага
единствено на братя по вяра, което предполага да си част от евангелската
деноминация. Ако не си част или няма изгледи да станеш член на църквата, членовете
на протестантската организация се дистанцират постепенно, т.е. се оттеглят от обекта
на привличане. Последният се определя като грешник, които може да ги вкара в грях,
и не получава съответната помощ.
Сакралното преживяване или дòсега с чудото е крайъгълен камък в
човешкия живот. В разказа за чудото или дòсега с божественото става въпрос за
трансцедентно преживяване, което променя личността и живота на вярващия,
задължително присъства в личното свидетелство (при запознанство). То катализира и
личното желание на индивида да се докосне до анормалното, необикновеното
преживяване, което му е предлагано или се дава възможност да се случи в
евангелското събрание. „Чудото“ е специфичен момент, който обръща индивида във
вярата, т.е. го поставя в пътя на съответното вероизповедание, което се осмисля като
„поемане по пътя към Бог“ (теренни материали, 2016). Актът на приобщаване, т.е. и
на поемане по духовното поприще, се осмисля като изоставяне, „отърсване“ от стария
живот – от навици, модели на поведение и ценности, разглеждани като пороци, и
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поемане по нов път, който се интерпретира като праведен и богоугоден. Формалният
момент на приемане на евангелската вяра е свързан с т.нар. Водно Кръщение, чрез
което вярващият става легитимна част от общността, т.е. и признат за такъв от нея.
Процесът на духовна трансформация се интерпретира като преживяване на катарзис
(очистване), в който личността се „ражда за нов живот“ (по теренни материали, 2016).
Кулминацията

от

трансформиращия

процес

на

нововярващия

се

свързва

с

новорождението, което се осъществява от Св. Дух или т.нар Кръщение със Св. Дух,
чийто признак е както проговарянето на чужди езици, така и получаването на
видения, послания, т.е. преминаването през особено трансцедентно преживяване.
Религиозната конверсия получава своебразна завършеност, а събитието може да се
интерпретира като т. нар. commitment event. Според модела на конверсия, разработен
от Лутер Герлах и Вирджиния Хайн поемането на задължение или обвързването е
изградено от четири принципни елемента (сила на убеждението, капацитет на
поемане на риск, персонална харизма и поведенческа промяна) и седем стадия в
процеса на персоналната конверсия. Те смятат, че то има решителна роля за
утвърждаването на новата идентичност (сега и в бъдеще) и подчертават „важността
на

„commitment

антрополозите,

event“

„[Т]рябва

или
да

„процеса
има

на

публично

изгаряне

на

действие,

с

мостовете“.
което

Според

изпълнителя/

действащото лице да се разграничи от масовото общество, и с което да демонстрира
откъсването си от предишния си начин на живот, последвано от доказателство за
новооткритите когнитивни и поведенчески модели.“ (по Gooren 2014: 5)
Съществен

мотив

на

вярващия

при

приемането

на

нова

религиозна

идентичност е свързан със социокултурните позиции на индивида в групата,
създаващи му чувство за престиж. В конкретния пример с първия респондент значим
аргумент е ролята на жената в евангелската общност: тя се ползва със свободи и има
достъп до значими позиции в общността и религиозния живот. Според евангелската
доктрина, жената може да изпълнява важни религиозни функции от духовен и
организационен характер – на духовен наставник, проповедник, молитвен ходатай,
хвалителка. Преподаването в Неделното училище, участието в благотворителни
инициативи, конференции, домашни групи (молитвени) и семинари се транформират
в своеобразни полета, където евангелистката свободно може да изяви (и утвърди)
своето религиозно съзнание и идентичност чрез разнообразни (но и трудно доловими
роли) – организатор, координатор, детегледач, възпитател, наставник, хигиенист.
Възможностите,

които

ѝ

се

предоставят

на

база

конфесионално

споделяне,

задоволяват социалните потребности – на признание, на сигурност, на уважение, на
познание и на усъвършенстване.19 От всичко казано до тук е явно, че личната

19

По дефиницията за „пирамидата“ на базови потребности на Е. Маслоу.
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мотивировка за обръщение във вярата се рационализира чрез социалните дивиденти,
които индивидът има възможност да получи. Нещо повече, установените отношения в
групата, т.е. и общия хабитус, предлагат на новопривлечения нов модел на осмисляне
на света, който се формира чрез интерпретацията на библейския текст.

Божието

Слово се трансформира в ключова призма, която обосновава личните и колективни
действия в общността, в т.ч. и разнообразните дейности, свързани с привличане на
нови членове.
От разказите на информаторите се очертаха няколко конкретни подхода,
прилагани за привличане към евангелската общност, или тактики на привличане,
които се свързват с конкретни, целеви практики от страна на църквата за увеличаване
размерите и влиянието на организацията в града. Изведените теоретични постановки,
са формирани на базата на разгледаните случаи на религиозна конверсия (по-горе),
както и на проведени теренни изследвания от мен сред протестантската общност в
периода 2015-2016 г. Под „тактики“ следва да се разбират начините или моделите,
които се формират в градското пространство, за привличане към евангелското
християнство. Важно е да се подчертае, че всички те се възприемат от вярващите
(тези, които говорят за Бог) като важни духовни задачи или служения към Бог, т.е. не
се поставя под въпрос тяхното изпълнение. Откроени са няколко такива: социална
мотивираност, изграждане на „привлекателен“ образ на общността, по линия на
семейно-родствените отношения, чрез мисионерство или собствена убеденост. Върху
привличането на нови членове към евангелската група могат да оказват влияние или
само една стратегия, или няколко едновременно.
Социалната мотивираност или получаването на социални блага и социална,
личностна подкрепа в трудни житейски моменти, личностни кризи и индивидуални
дефицити от различен порядък – на внимание, на принадлежност, на връзка със
„значим друг”, на доверие, на продоволствия и др., е важен фактор при конверсията.
Тук става въпрос не само за съвкупност от практики, а за оказване на навременна
помощ от евангелската църква или нейни представители. По тази линия се изгражда
интересен ментален модел, който служи като мотивация и аргументация защо
вярващият

е

избрал

протестантската

вяра.

Получават

се

специфични

интерпретационни схеми, които се противопоставят на старите: „Защото, когато имах
нужда, те ми помогнаха. А не нашите уж, макар че и те са християни, или поне така
се казват…, не че не са, ама тука е друго, като едно семейство сме.“ (Д. Р., 2016)
Изграждане на „привлекателен“ образ на общността е друг съществен
подход в привличането на нови членове към религиозната организация. Тук се
включва и демонстрация на задружност и на нещо „истинско“ (което подсказва, че
познатото и всичко друго не е такова). „Показността“ на благополучие чрез различни
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форми – облекло, стил, социални възможности и т.н., обхващат цялостното поведение
пред другите (социума) и представят особено състояние на личността от това, че
споделяйки евангелската християнска вяра, членовете водят щастлив, радостен и
задоволен живот. Подходът се основава на вменяване на образа на възможността за
постигане на социален просперитет. Именно тя функционира като ментален концепт,
който се свързва с персоналните желания на индивида за социална реализация и
значимост.
Друг успешен модел на привличане на нови вярващи към евангелската църква
е по линия на семейно-родствените отношения. Когато един член от семейството
приеме евангелското християнство, той започва да въздейства на останалите в посока
на трансформация на религиозната принадлежност. В случая, привличането се оказва
по-лесно, тъй като влияние оказва близък човек, т.е. такъв, който се ползва с висок
кредит на доверие и който поради това се предполага, че може да бъде убедителен.
От друга страна, приобщаването на роднините се разглежда като необходимо,
задължително служение и дълг на вярващия, който, желаейки най-доброто за тях
(своите), го осмисля като спасителен акт. Привличането е съпроводено от комбинация
от практики като говорене (благовестяване), молитви (за ближните-роднини) и
нагледни примери или демонстрации в разнообразни форми. След достигането на
целите на привличането към вярата, започва процес на утвърждаване на новата
идентичност чрез редовно посещение на църковните събрания, и на все по-широк кръг
от събития, организирани на основата на конфесионална споделеност – семинари,
мисионерства, семейни пикници, конференции и т.н. Периодът на адаптация се
свързва с все по-голямо количество на усвояване на информация, които довеждат до
качествени изменения в моделите на поведение на вярващия, съвпадащи с тези на
общността.
Последната тактика на привличане се свързва с т.нар. мисионерство. То се
основава на собствена убеденост или вяра, която се предполага, че би увлякла всеки
слушащ. Според евангелското разбиране, колкото е по-силна вярата у човек, толкова
по-голямо

въздействие

ще

осъществи

върху

другите.

Евангелизацията

или

благовестието е едно от ключовите служения към Бог и особено важна дейност на
протестантската организация. Тя може да се осъществява съответно в семейството
или сред непознати, т.е. чужди, „свободни“20. Тук се отграничават две важни функции:
при запознаване и убеждаване и за актуализиране на вярата сред членовете на
евангелската общност. Чрез собствената убеденост се утвърждава пряко и непряко
(индиректно) „вярата“ у слушащия, или тя се използва за актуализиране на

„Свободни“ – използва се разговорно в общността, в смисъл на необвързани с Бог,
подразбира се и като грешни.
20
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конфесионални ценности в по-късен етап. В контактите си с хора, които не споделят
евангелските ценности, евангелистът има възможността да изпълнява най-значимата
за него дейност, свързана с т.нар. евангелизация. Той привижда себе си като
„благовестител/ка“ и „инструмент“ на Божията воля. Разнасяйки Словото Божие по
света, изповядващият евангелско християнство заявява своята любов и преданост към
Него, изпълнявайки едно от най-важните служения към Бог.
При проведените интервюта се открои определена схема или модел, който
вярващите следват при запознанството си с „чужд“ човек, „от света“, който не е част
от тяхната група. Въпреки че миряните от общността използват разнообразен стил на
общуване и подбор на езикови средства, при изграждането на първоначалния
разговор се използва един основен похват или подход. Това е т.нар. „лично
свидетелство“. То представлява личния разказ на вярващия за свидетелство на
божията намеса в неговия индивидуален живот и мотивите му да влезе в евангелската
общност и да изповядва евангелската вяра. Подобен модел се срещна в почти всички
установени запознанства, включително в разказите и модела на поведение на двамата
респонденти,

и

включва

различни

обяснения

защо

мирянинът

е

предпочел

евангелската църква пред друга християнска (католическа или православна) или пред
мюсюлманското изповедание.
В общуването на евангелисти и православни (други) религиозният фактор
присъства в механизма на оразличаване и дефинира типа модел на поведение на
вярващия, принадлежащ към протестантското изповедание. Оказва се, че това е един
от успешните подходи за удържането и поддържането на солидна (устойчива,
дълбока) религиозна самоопределеност, т.е. е ключово средство в изграждането на
конфесионалната принадлежност. Процесът на предаване на идентичност е винаги
маркиран чрез безспорния авторитет на Св. Писание, което е гарант за истинност, а
от там и на правилност на всеки акт. Получава се своебразна проекция на идентичност
(по Кастелс) – чрез словото и личните действия, т.е. персоналният пример се
трансформира в ключов елемент при формирането и поддържането на конфесионална
принадлежност. Тук се включват и практики като раздаването на хартиени материали
(брошури), подарък на евангелска библия, дискове с християнски филми и др.
***
Въз основа на изложения анализ могат да бъдат направени следните хипотези
и обобщения. Представените примери на религиозна конверсия, представят/маркират
няколко конкретни стратегии на градския човек, които служат за преминаване отвъд
конфесионалните

граници

и

се

свързват

със

социалните

взаимодействия

и

оцеляването в урбанното пространство. Социалната полза поставя въпроса за
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религиозните трансформации в градска среда, където индивидът лавира между две
религии и между две реалности, т.е. е между липсата и социалното преимущество,
между своето и чуждото, между Аллах и Христос (при единия пример за религиозна
конверсия). Явно е, че формалният и неформалният дòсег с евангелското движение в
Пловдив

конфигурира

по

специфичен

начин

социалните

взаимодействия

на

индивидите. Религиозното и породените от него социални взаимодействия и
отношения са водещ приоритет в съзнанието на принадлежащия към евангелската
общност, а конфесионалното се трансформира в значим символен капитал и основен
идентификационен маркер, т.е. и репрезентационен модел пред другите (с различна
конфесионална принадлежност). Общата споделеност на хабитуса21, формира и общи
нагласи и очаквания на вярващите, чрез които се и рационализират конкретни
религиозни практики (като мисионерството). Нещо повече, той се вписва в личните
рационализации и предпочитания на индивида, т.е. приема груповите образци и
модели за свои.
В двата разгледани примера на конверсия, религиозната трансформация е
маркирана от две ментални конструкции: едната е да имаш и втората да бъдеш,
които се конструират в нова – да бъдеш, за да имаш. Изповядващият евангелско
християнство, пребиваващ в преобладаващо православна среда в Пловдив, изгражда
силна мотивираност и аргументация, с която рационализира своето обръщение във
вярата, т.е. старае се да го представи като обективна необходимост. Важно е да се
направи едно уточнение: за протестанта не е важно как е възприеман в публичното
пространство, а дали е признат, приет и оценяван от религиозната група, т.е. е ценен
за общността, към която принадлежи. Религиозната конверсия се осмисля от индивида
като акт на самият Бог, което я реабилитира (спрямо старата принадлежност) и
рационализира като истинна, а от там и неоспорима, т.е. не може да бъде подложена
на съмнения (но дори и да бъде, те нямат никаква стойност за вярващия). Процесът
на смяна на вярата, в своите социални измерения позволява да се разглежда като
възможност на индивида за демонстрация, упражняване на свобода и избор, които порано не са му били позволявани.

През модела на Антъни Уолъс конфесионалната

конверсия може да се разглежда като обновителна (по Gooren 2014:4), но и като
опозиция на старото (по Маршал-Фратани) и антитеза на реалността, което съ-живява
интересите и силите на индивида към нов живот и нов прогрес, нов смисъл (и мисия).
Градското пространство, чрез възможностите за анонимност, улеснен достъп
до информация и свободен избор, предоставя шанс на индивида да синтезира

Дефиниция по П. Бурдийо: „…хабитусът е този генериращ и унифициращ принцип, който
изразява вътрешните и релационни характеристики на дадена позиция в един стил на живот,
т.е. в единна съвкупност на избор на лица, блага, практики." (Бурдийо 1997: 26)
21
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различни религиозни елементи в своето всекидневие. Нещо повече, религията и
различни форми на религиозни (духовни) практики се оказват неизменен феномен в
битието на модерния градски човек. Тя удовлетворява потребностите от социална
значимост – да бъдеш приет и признат от дадена общност, и така функционира като
алтернативна форма на социално признание в градска среда.
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„Паисий Хилендарски“

Обучението в култура е продължителен процес, който започва в ранно детство
и се случва през целия живот (Niskac 2013; Lancy 2010). При него децата заучават,
биват научени и/или унаследяват определено знание, възприемано за ценност от
семейството и членовете на общността. Обучението в култура започва с началото на
израстването и е част от т.нар. социализация на индивида (първична и вторична)
(Бъргър, Лукман 1996), което е обвързано и с прехода от детство към света на
възрастните.
Снахуването като пример за обучение в култура може да се разгледа в
динамиката на преход от дете към възрастен. В процеса участват значимите други,
които в случая имат важна роля за за(о)пазване образа на момичето и неговото
семейство. Настоящият текст представя примери от теренно изследване в кв.
„Столипиново“, Пловдив и в ромската махала в село Белозем, обл. Пловдив, като част
от по-голямо изследване на тема „Светът на детството при ромите – обучение в
култура“.
Разглежданите тук случаи не целят достигане до генерализиращи обобщения,
а точно обратното – да представят част от контекста на живеене в две микрогрупи,
които са териториално определени и разбирани като ромски. Изследвам процеса на
обучение в култура в етапа на снахуване в случая на семейство от кв. „Столипиново“
и гледните точки на събеседниците ми Айлин – майката, и Гюла (18 г.)22 – дъщеря ѝ,
която ставаше снаха в периода на посещенията ни23. Освен техните мнения, вземам
под внимание и мненията, които бяха изразени по време на разговорите ни с помалката сестра на Гюла – Джула (17 г.), както и с близки и приятели на семейството.
Освен в „Столипиново“, представям случаи на снахуване и отношението към
обучението в култура на събеседници от ромската махала в село Белозем.
Представените случаи проследяват процеса на обучение в култура по време на

От етична гледна точка използвам псевдоними, които са близки по значение на реалните
имена на събеседниците ми.
23 Теренната ми работа по време на цялостното изследване се проведе в голямата си част
заедно с Анелия Авджиева.
22
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детството и особено по време на прехода към следващия етап от жизнения цикъл
(Elder 1998; Heinz 2009) чрез разговори за всекидневни практики в родното и в новото
семейство на снахата.
Обредите на преход присъстват в света на детството и са обвързани с
възрастта, която в контекста на жизнения цикъл в общия смисъл се изразява чрез
промени (физически и символни) в съществуването на индивида. Теориите за обред и
ритуал са подробно изследвани от антрополози, етнолози и фолклористи, като в тях
се включват разбирания за взаимодействия със социален и културен характер (Gennep
2004; Търнър 1999; Иванова, Живков 1981). Изхождам от твърдението, че детството
се договаря от границите и в този смисъл, при преминаването им са видими промените
и практиките на преход, зависими от контекста на света на детството. Използвам
обредите на преход като инструмент, чрез който проследявам обучението в култура.
Посвещаването в определено знание разглеждам като условие за преминаване на
физически и символни граници и промяна на роля, положение и статус в семейството
и общността.
Детството е сравнително слабо проучвано от антропологична гледна точка в
България и по-специално в случаи от различни ромски групи. В изследванията
преобладават научни разработки на педагози, психолози и социолози, като те често
обхващат и теми с етническа проблематика (Грекова 2008; Пашова 2003а, 2003б;
Нунев 1993, 1998; Нунева 2003; Колева 2006; Пашова, Нунев 2009). Липсват
проучвания от антропологична гледна точка върху детето в семейството и общността
и процесите на обучение в култура, които определят неговото развитие. Изследването
ми до момента, от което са част и примерите в настоящия текст, поставя различни
въпроси, които се обединяват от търсенето на отговор на това как се случва процесът
на обучение в култура на децата при ромите и по-конкретно при наблюдаваните по
време на теренната работа групи.
Дете, разбирано от правна гледна точка, е необходимо да бъде съпоставяно
според социалния и културен контекст, в който се употребява като термин. Теренните
ми наблюдения показват употреби на категориите дете и младежи

за лица в

непълнолетна възраст, които имат различни значения и конотации сред хората, които
ги използват. В повечето случаи има разлика в контекста на употребата им – дали е
сред свои или сред външни на групата, при неформален или институционален
разговор и други случаи на комуникация.
В наблюдаваните от мен групи, когато се говори за дете, се има предвид
индивид до или в начална тийнейджърска възраст – 11-12 години. Този етап се
характеризира с близки взаимоотношения между подрастващите и възрастните –
родители, настойници, роднини, като израз на постоянен надзор и контрол. В
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настоящите примери от текста ще става дума повече за младежи (14-17 г.) и такива,
които са на прага на пълнолетието.
Преходът от дете към възрастен се случва в контекста на „семейния хабитус“
чрез разпределение и употреба на „ресурсите на семейството“ (Tomanovic 2004: 339).
В периода на израстване джендър аспектите на практиките на детето се възприема за
част от нормите в групата, като се случва с моменти на доказване с цел преминаване
в нов социален статус. Според социоложката Смилька Томанович, семейството
активира различни видове капитал за (и от) децата и по този начин конструира
различни практики на детството (Tomanovic 2004: 339). Преходността на тези
практики при младежите се наблюдава в търсенето и употребата на устойчив модел
на подражание и в стремежа към утвърждаване на нови позиции чрез присъщи
дейности. Снахуването е част от етапа на постигане на нов социален статус като се
следват характерни в семейството взаимоотношения на доказване и договаряне на
позициите на момичето.
В резултат на наблюденията ми до момента смея да твърдя, че преходът от
дете към възрастен не е еднократно събитие или действие, а е съвкупност от практики,
зависими от социалния и културен контекст в групата. Част от прехода за момичетата
включва затвърждаване на умения да бъдеш снаха. Преходът към света на
възрастните е пряко свързан със знанията, които момичето придобива като част от
семейството, и уменията да ги прилага в определени моменти.
Айлин: Виж сига, тук при нас, майката от малко каквото [трябва – бел.
С.М.] показва на д’щеря си, като са ожени дъщеря ѝ – същата прави. При нас
така. (интервю с Айлин, 19.12.2015, кв. „Столипиново“)
Снахуването е етап от процеса на обучение в култура, който може да започне
в детска възраст и да продължи след пълнолетие или след т.нар. преминаване към
света на възрастните. То е израз на промяна на индивида във физически, социален,
културен и личностен аспект. Започва с приставането на момичето и важен момент от
етапа е преминаването на официалната женитба. Публичното събитие – сватба, е
важно за утвърждаване на позицията на снахата в новия дом.
Физическата промяна се изразява в смяна на мястото на живеене – прието за
момичетата, които след като се омъжат, отиват да живеят при момчето. Това е
последвано от поетапно или мигновено разделяне с родния дом на момичето и
установяване в дома на родителите на момчето. Връзката със семейството се
разширява до рамките на рода и местата на дома придобиват нови измерения. Те могат
да се проектират на новото място или да се превърнат в носталгично олицетворение
на мястото за живеене – например чрез копиране на пространствено разположение,
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предмети, познати употреби на новите места и др. Пример за това е случаят с Гюла от
махалата в „Столипиново“, която след като стана снаха и заживя в близост до родния
ѝ дом, продължаваше да заимства предмети и да изпълнява същите домакински
практики, както преди. При продължителните ми посещения в родното ѝ семейство
забелязвах честото ѝ връщане в родната къща и ползването на удобствата в нея, което
показваше липсата на подобни условия и атмосфера в новия ѝ дом. Причина за това
беше, че тя не живееше в свой и на мъжа ѝ дом, а в дома на свекър и свекърва ѝ.
Мястото на дома се превръща в символно място на семейството, което
момичето напуска. След преминаването в нови йерархични взаимоотношения в
семейството на мъжа, снахата трудно преповтаря дотогавашния изграден образ за
дом. Често новото семейство живее заедно с родителите и/или роднини на мъжа,
докато не настъпи момент на самостоятелност. След женитбата родният дом престава
да се приема за свой от момичето, освен ако не се завърне отново в него. Съществуват
не малко примери за „развод“, в които веднъж станало снаха, момичето може по
различни причини да напусне новия дом и тогава се връща в родния. Женитбата често
е неформална спрямо институционалното разбиране за брак, но за рамките на
общността, в която се прави сватбата, напускането на дома от снахата по желание на
мъжа или на жената е равносилно на развод. Такъв е примера с Петя от махалата в
Белозем, която е била омъжена в друго село и след разваляне на брака ѝ се завръща
в родната ѝ къща с цялата покъщнина, която е събирала до тогава. (03.02.2016 г.,
Белозем)
Физическото измерение на дома оказва силно влияние върху менталното
възприятие за мястото поради различните му употреби от хората в него. Смяната на
социалното положение на момичето в повечето случаи е съпроводено с физическа
смяна и символно преминаване към ново статукво. Това води до установяване на
предварително подготвени културни сценарии за това какво ще следва след като
момичето се омъжи, заложени в процеса на обучение в култура в детска възраст.
Наблюденията ми досега на терен показват като част от процеса на обучение
в култура на момичето не само натрупването на умения да бъде снаха. Според Айлин
от махалата в „Столипиново“, проявление и утвърждаване на заученото се проследява
и още по-напред във времето, когато момичето – вече жена, трябва да упражни
умението да има снаха (интервю с Айлин, 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“). Така в
този процес се намесва социалният контрол на общността и специално на рода при
предаването и приемането на снаха. Роднините се включват като проследяват
присъствието ѝ в новия дом и имат отношение към нейното положение в семейството.
Примери от Белозем и от „Столипиново“ представят как в условията на
семейството на мъжа, снахата и родното ѝ семейство имат очаквания към свекървата
да помага в отглеждането на детето на снахата. (тер. дн. 16.12.2015 г., кв.
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Столипиново) В ситуации на съ-живеене и с други роднини на мъжа – сестра/и,
снахата е в най-ниско социално положение спрямо другите деца на свекървата.
Случай от ромската махала в Белозем показва как йерархията на семейството поставя
снахата след другите жени в дома и специално на тези, които са се завърнали след
неуспешен брак и с деца. Според снахата, тя не получава помощ от свекърва си и
трябва да търси помощта на майка ѝ. Тя намира подкрепа и от други хора от
общността, според които свекървата трябва да се грижи за снахите и внуците си. (тер.
дн. 01.03.2016 г., Белозем)
Културният
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взаимоотношения и обучения в култура на децата – на синовете и на дъщерите. Етапът
на снахуване не е изцяло лично преживяване, а съвкупност от участие на различни
актьори, които имат символната власт да влияят върху избора и опита на момичето.
Въпреки че даването и/или взимането на снаха е привидно групово съпреживяване,
личностното отношение и решение е важен фактор за прехода и промените в
израстването на индивида.
В живота на момичето при ромите може да се проследи линия на изграждане
на образ за жената – съпруга, домакиня, майка. Този образ е предшестван от образа
на снахата като първоначален преходен етап, който се изгражда чрез обучението в
култура на момичето в семейството и продължението му след нейното приставане и
приемане ролята на снаха.
Наблюдава се мислене за напред в отношение на избора на местоживеене
след женитба, в което мястото е от първостепенно значение както за момичето –
бъдеща снаха, така и за родителите. Този избор влияе на последвалите отношения
между родното и новото семейството на момичето, като близките следят как и дали
връзките с родителите се променят и доколко са зависими от новите условия на
живеене.
От гледна точка на снахата, преминаването от един статус в друг често е
дългоочакван момент и може да се сравни с израстване сред останалите братя и
сестри. Преходът е следван от промяна не само в групов, а и в личностен план с
израстване в мисленето и отношенията към своите. Промяната в социалния статус на
момичето я води не само до различно положение, а също така води до преосмисляне
и промяна в ценностната система.
Гюла: Аз нея [сестра ѝ – бел. С.М.] не обичах...ама ка‘т са ожених, тогава
разбрах, че я обичам. Ний много се карахме и се биихме...(смее се)
(интервю 11.02.2016 г., кв. „Столипиново“)
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Последователното женене на децата в едно семейство е начин за степенуване
на снахуването в едно семейство – случващо се в дома или извън него. Моите
наблюдения в ромската махала в село Белозем и в кв. „Столипиново“, Пловдив
показват случаи, в които по-малките деца – момичета или момчета, трябва да изчакат
по-големите от тях да се оженят, за да подходят и те с подобни намерения. В някои
случаи

това

не

се

спазва

и

се

наблюдава

разминаване

в

йерархичната

последователност на женитба, което води до „криза“ в семейството. Такъв беше,
например, случаят с кражбата/бягството на момиче от махалата в Белозем в
непълнолетна възраст (13-14 г.), което беше нарушило реда като изпревари поголемия си брат. Ранното ѝ приставане създаде междуобщностен и семеен проблем, в
който бяха намесени и държавните власти (полицията). 24
Важно за започване на преход е готовността и умението на момичето да бъде
снаха. Често всекидневните практики са обект на наблюдение от страна на деца, които
могат да възприемат примерите и моделите на поведение. От малки момичетата имат
възможността да наблюдават по-големи от тях, които вече са снахи. Израстването им
включва подражание на по-големите, като това включва и имитиране на образа на
възрастен.
В изграждането на стратегиите за децата се мисли за наближаването на
възрастта, в която момичето става готово за промяна, и как това може да настъпи
така, че да отговори на очакванията на семейните и родови норми. Най-важният и
публично видим етап, към който момичето пристъпва, е неговото приставане. В
наблюдаваните от мен ромски групи това бележи промяна не само в живота на
момичето, а и на семейството и рода. Социалното очакване към нея е културно
зададено и се прилага както във всекидневните практики, така и по време на
празници.
Един от най-често споделяните примери при разговорите ми със събеседници
за това какво следва, след като момичето пристане на момчето, е че от нея се очаква
да отиде в дома на родителите на съпруга си. При това, както подчертават и Илона
Томова и Любомир Стойчев, като „приеме реда в него и властта на свекървата и
съпруга ѝ над нея“ (Томова, Стойчев 2013: 186). Тази промяна в жизнения свят на
момичето се потвърждава с примери от досегашните ми наблюдения, които показват,
че с установяването ѝ в новото семейство започва нейният етап на доказване като
„добра“ снаха. (тер. дн. 16.12.2015 г., „Столипиново“)
Предпазването на дъщерята продължава и след нейното преминаване в
ролята на снаха. Родителите и специално майката следи дали тя се държи добре като
млада булка и дали изпълнява задълженията си, които е научила по-рано от майка
си. Предаденото знание трябва да се утвърди чрез продължително доказване пред
24

По-подробно на кражбата/бягството се спирам в дисертационния си труд.
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семейството и пред останалите – значимите други и цялата общност, към която
принадлежи момичето.
Предпазването след като момичето отиде снаха в чуждия дом се прилага
спрямо външните хора, с които дъщерята има или може да има взаимоотношения.
Мисленето за възможно разпадане на семейните взаимоотношения е сравнимо с
разпадане на света на снахата, стратегически предопределен за момичето като
порасне и навлезе в света на възрастните.
Айлин: Дъщеря ми. Малка е. Има хора, може да я кандардисват. Разни
хора може да направят глупости.
А.: Например?
Айлин: Например, може да я кандардисват „махай се от Асан, не е хубаво
мястото, не това, не оново“. Тя е…аджамъ. Аджамъ значи, може да си е с
него, а сега аз да ѝ казвам „остави го, не го искай…така и така, и така“ и тя
веднага кандардисва. (интервю с Айлин, 16.12.2015 г., „Столипиново“)
При разваляне на брак съществува реален риск от отхвърляне сред групата и
невъзможност за намиране на друг брачен партньор. Трудностите пред житейските
стратегии за момичето са зависими от положението й като снаха и продължението на
рода на мъжа.
„Ако“ вика, „не са оправят, да знаеш, дъщеря си я вземам, земам си
детето“... Аз не искам да я мъчат, не я дадох да я мъчат. Щото два пъти
операция стана, тя трябва да се пази, трябва да не чисти, но ний само…тя
както вижда от мене и там също прави, ма аз му казах „Гюла, така няма да
правиш“, викам „майко...когато е майка ти вкъщи, заедно правите, но ти си
сама и не можеш да направиш“. (интервю 16.12.2015 г., „Столипиново“)
„Като
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изискванията на свекървата за начина, по който трябва да се приготви храната, да се
изчисти къщата, да се перат и гладят дрехите, да се обгрижва съпруга и родителите
му, да се държи с другите роднини.“ (Томова, Стойчев 2013: 186) Стремежът на
снахата е да се докаже като достойна за дома на новото семейство, тя знае, че има
определени задължения, които биха повишили нейния престиж сред семейството и
общността. Въпреки това, свекървата е склонна да изисква продължително доказване
от страна на снахата като средство за упражняване на контрол над нея и запазване
на собствената си позиция спрямо сина си.
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Многобройни разкази и ситуации от теренната ми работа свидетелстват за
разбирането на снахуването като основен етап от живота на младите семейства при
различни ромски групи. Контролът и властта на свекървата в повечето случаи включва
непосилни за снахата действия, понякога придружени с насилие. Упражняването на
надмощие се явява вид изпитание за устойчивостта на новата връзка между сина –
продължител на рода – и новата „дъщеря“. (интервю 16.12.2015 г., с Айлин,
„Столипиново“) Придошлото момиче се подлага на системно и продължително
обучение в култура в новите семейни правила и знания. В случаи от предишно мое
изследване в този процес участва не само свекървата, а и родните ѝ дъщери (ако има
такива)25.
Йерархията в семейството поставя членовете според тяхната роля и позиция
в определен етап. Най-възрастните се ползват с висок престиж и влияние сред
останалите. Младите са в най-несигурна и в същото време предвидена позиция. При
пристигане на втора снаха (ако има повече от един син), по-старата снаха има повече
привилегии в сравнение с новата и дори може да изземва ролята на свекърва в някои
ситуации. Джендър разделението на ролите в семейството определят и снахуването
като зависимо спрямо мъжете. Според част от събеседниците ми, положението на
снахата се определя както според по-възрастните жени в новия дом, така и според
мъжете, които се приемат за глава на семейството. Въпреки това, момчето – вече мъж
- има второстепенна роля в изграждане на образа на жена му като „добра“ снаха. В
повечето случаи, които наблюдавах, възрастната жена в дома – майка или баба на
мъжа, е тази, която пряко се отнася към снахата като отговорна и властимаща. (тер.
дн. 30.05.2015 г., Белозем)
Утвърждаването на позицията на снахата най-често се случва с раждането на
наследник и продължител на рода. След като вече е родител, момичето може да си
заслужи

повече престиж и уважение сред новото си семейство, това на мъжа ѝ.

Според Илона Томова и Любомир Стойчев, след като снахата роди дете - особено син,
това „повишава преди всичко социалния статус на мъжа ѝ и на свекървата, и едва
след това – нейния“ (2013: 186). Наблюденията ми показват, че промяната е повидима за момичето, заради утвърждаване на нейното положение спрямо двете
семейства – родното и това на мъжа ѝ. Според разкази на мои събеседници, раждането
на дете променя значително взаимоотношенията между снахата и членовете на новото
семейство и специално със свекървата. (тер. д. 11.02.2016 г., „Столипиново“) Това
осигурява подобаващото се място на момичето – на майка на наследник, и е повратен
момент в етапа на снахуването, т.е. една важна част от задълженията на снахата са
изпълнени.

25

Виж Манчева 2013.
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Примерите от терена обаче показват продължително настойничество и
контрол на свекървата над снахата и след появата на децата. В тези случаи характерът
на жените и устойчивостта на подкрепата, която получават от роднини и близки в
„борбата“ за заемане на място в семейството, е определящо за оставането на снахата.
Пример е разказът на Айлин от „Столипиново“, която докато е била бременна е била
пред избора да остане с мъжа си в дома на свекърва си или да се прибере в родния
дом в Кричим. Пример за отказ от условията в дома на свекървата е Петя от Белозем,
която не се е чувствала добре там и с двете си деца се е върнала в родния дом.
(03.02.2016 г., Белозем)
Срещат се случаи, в които синът се придържа към правилата на майка си и не
се намесва в отношенията им с жена му. Това се проследява, например, в разказа на
Айлин от „Столипиново“ за това как е станала снаха и какво е преживяла докато се
отдели с мъжа ѝ в друга къща.
Бременна съм. Лошо ми е. Петко, ние само писма писахме и аз му
разправам „Петко, майка ти така и така. – Айлин, вика, искам да търпиш.
Само искам от тебе да търпиш. Не искам да ходиш, щом не те пуска на майка
ти, аз като идвам в отпуска – ний ше отиваме. (интервю с Айлин, 16.12.2015
г., „Столипиново“)
Тя сподели как мъжът ѝ постоянно ѝ е повтарял да „търпи“, докато може, за
да покаже, че я е грижа за семейството. Свекървата в този и в други случаи от терена
се представя като обучаваща фигура в семейството, която може да използва различни
средства за приобщаване на снахата в семейството ѝ. В повечето разкази на
събеседниците ми това са негативни спомени

за снахите и намесата на мъжете в

крайна сметка разрешава споровете между снаха и свекърва. Това е и развръзката с
разказа на Айлин, която „изтърпява“ живеенето със свекърва ѝ до момента, в който
мъжът ѝ Петко решава да се отделят в друг дом.
В някои случаи с подобни „обучителни“ моменти родното семейство на снахата
се намесва и я прибира обратно. Това е знак за разваляне на брака и установяване
на сложни взаимоотношения, които белязват жената завинаги като сама. В посъвременните начини на изясняване на неразбирателства между съпрузите се срещат
примери за равнопоставени роли и на двамата с цел запазване на „здравословна“
среда за децата (ако имат такива). Такъв е примерът с Мима от Белозем, чиято роля
на жена в семейството може да се разгледа като равнопоставена на мъжа ѝ по
отношение на социалните роли и връзките в и извън общността. (тер. дн.03.02.2016
г., Белозем)
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Децата определят началото на „пълноценния“ образ на семейство, което
променя първоначалния си несигурен статус с такъв, който отговаря на социалното
очакване на въвлечените родове и общността. „От младата жена се очаква да
забременее и роди колкото се може по-скоро. Забавянето на забременяването може
да се използва като повод за разваляне на „брака“ и изгонването на момичето. По
презумпция тя е виновна за това, че не забременява веднага или достатъчно бързо.“
(Томова, Стойчев 2013: 186) Независимо от причините, липсата на деца могат да
окажат силно влияние върху отношенията между младите и по-възрастните в
семейството. Честа причина за разпадането на връзката при липса на деца между
момче и момиче е свекървата и нейната власт над семейната организация. Ролята на
свекървата в дома е определяща за положението на снахата в много от случаите на
терен. (например, разказът на Айлин за първите години на снаха, интервю 16.12.2015
г., кв. „Столипиново“)
От гледна точка на ценностите в групата, важно е както умението да бъдеш
снаха, така и това да имаш снаха. Умението да имаш снаха започва да се научава още
когато момичето е в положението на снаха, т.е. със собствения опит. Снахуването е
двустранен процес, в който участват свекървата и снахата, но може да се каже, че на
практика роля играят два основни фактора: семейството на момчето и семейството на
момичето/снахата. От съществено значение се оказват начините на изграждане на
взаимоотношения и договаряне на позициите на младите спрямо по-възрастните.
Доказването се изиграва чрез вече заучени модели на поведение и с непрекъснато
утвърждаване на престиж на снахата в новото семейството. Момичето е едновременно
външна и недоказал се възрастен, на когото предстои да се представи и да заяви
своята роля чрез усвоени умения. Според събеседниците ми, тези умения намират
израз, когато дойде време жената да има снаха в дома си. Това поставя ролята на
свекървата в една не по-маловажна роля, резултат от продължителен процес на
обучение в култура на момичето, което започва с обучението как да бъде снаха.
Свекървата и свекърът са новите „родители“, които имат символната власт над
разширилото се семейство и разпределят ролите в него. Снахата е изпълнител на
определени действия, които показват нейната способност да преповтори образа на
снаха, който е признат от групата, и да го утвърди чрез редица всекидневни и поважни действия – в отглеждането на наследник.
Според наблюденията ми, отношенията, които се изграждат между жените в
дома, са разнообразни и позволяват различни (степени на) позиции в дома. В
повечето случаи тенденцията на упражняване на властта е от най-възрастната жена
към по-младите и се поддържа с цел запазване образа на семейството като йерархична
структура.
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Освен ролята на свекървата, съществува и по-висока позиция – тази на бабата
на момчето или свекървата на свекървата. В много от случаите бабите са на възраст
около и над 40 години поради ранното начало на брачни отношения 26. Сравнително
младата възраст на някои позволява тяхното активно влияние върху семейнородовите отношения и разпределяне на ролите в дома. Различни примери от теренната
ми работа показват ролята на бабата в семейството и дома като значима фигура. (тер.
дн. 03.02.2016 г., Белозем)
Запазването на целостта на семейните връзки е важно за продължението на
рода и предаването на семейно знание. Включването на нов член – снахата,
предполага промяна в семейните отношения и препозициониране на част от членовете
след момента на влизането ѝ в дома. Етапът на снахуване предизвиква нови начини
на общуване и моменти на съ-живеене. Промените, които съм наблюдавала както в
предишно мое изследване27, така и в настоящото проучване сред ромски групи,
показват непрекъснато договаряне между поколенията в едно семейство. Независимо
от участниците в етапа на снахуване, след приемането на снаха в дома процесът на
обучение в култура на младата двойка продължава. (тер. дн. 06.05.2016 г., Белозем)
Ролята на свекървата е да продължи или затвърди наученото от родната майка на
момичето като го подкрепи със собствения символен капитал.
Снахуването има публично измерение, което се изразява с обсъждания между
членовете в групата и слуховете, чрез които близките „виждат“ какво се случва в
новото семейство на снахата (интервю 16.12.2016 г., с Айлин, кв. „Столипиново“).
Умението да имаш снаха е подложено на социален контрол и бива санкционирано не
само от своите, а и от външните, дошлите в рода на момчето. Наблюдава се двустранен
процес

на

доказване

на

свекървата

и

на

снахата

пред

общността,

всяка

утвърждавайки собствена позиция. В разказа на Айлин от „Столипиново“ се
проследяват отношенията ѝ със свекървата на дъщеря ѝ Гюла, които показват
сравняване на изградения образ за положението на снахата и реалното положение,
според нея, в случая:
[…] каквото трава аз ше направа, щото ти не знаеш снаха да гледаш...“
[Айлин за свекървата на Гюла – бел. С. М.] Три месеца вече стана, само инна
блуза му зима и един клин...това е, това е. Е чакай де, и аз съм майка. Аз не
ти я дадох ей така парцал, айде. На мен свекърва ми много дрехи ми
взимаше...ма много. (интервю с Айлин, 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“)

По-възрастните поколения сред определени ромски групи поддържат подобна ранна възраст
на брачни отношения, около 13-15 години. Това значи, че възрастта, когато стават
прародители (дори техните деца да се женят на по-късна възраст) е около и малко над 30-35
години.
27 Виж Положение и статут на ромското дете в семейството в Манчева 2013:38.
26
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Нагаждане на разбиранията на едната и другата страна спрямо снахуването
се случва чрез проверка и утвърждаване дали условията за снахата са изпълнени.
Начините, по които се разглежда умението да имаш снаха, се съдържат в основни
всекидневни дейности и условия, в които снахата е поставена. Нейното отделяне от
родния дом я изпраща с определен символен „багаж“, в някои случаи и материален,
който в новия дом се признава според различни субективни признаци. Новата роля на
момичето трябва да бъде „облечена“ според разбиранията на групата, така че да се
покаже, че новото семейство я приема.
Родителите са тези, които следят – не само в случай, че живеят наблизо, за
развитието на снахуването и положението на дъщеря им в новия дом. Отказът на
свекървата да приеме снахата предизвиква реакции и в случай на „тормоз“ спрямо
момичето може да се стигне до взимането ѝ обратно. Така например, свекървата на
Гюла, която в периода на посещенията ни в „Столипиново“ често заминаваше да
работи извън България и затова Айлин я обвиняваше в неумение да има снаха. (тер.
дн. 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“). Недоволството на Айлин се забелязваше през
повечето от разговорите ни:
„Нито една хубава“ викам [Айлин – бел. С.М.] „рокля, нито една хубаа
дреха му [ѝ – бел. С.М.] даде, нищо не я облича още, вика „за какво?“. „Не
искам“ – викам, „да си отварям устата, да напраиме тука кавги, да напраиме
циркове. Идваш си при снахата, снаха ти е млада, може сичко да я
кандардисват“. (интервю с Айлин, 16.12.2015 г., „Столипиново“)
„Обличането“ в ролята на снаха е задължение на свекървата и по този начин
се показва, че семейството я приема. Приемането на момичето трябва да бъде
показано чрез предоставяне на подходящи условия – материални и символни, до
степен, че близките и родителите да го признаят. Действията на свекървата се
наблюдават от останалите в групата и биват подлагани на обсъждане, особено в
началния етап на снахуването. Роднини и значими други наблюдават ролята на
родителите в изграждането на образа на младото семейство.
[...] Щото нейните хора много я кълнат. Те виждат мене. Викат „за пръв
път ние да видиме така сватаначката, вика, да идва вкъщи. Нейната къща,
тя да чисти. (интервю с Айлин, 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“)
Наблюдението върху дъщерята – вече снаха – се случва най-вече от нейни
роднини и близки. Родната майка прави нужните стъпки към регулиране на
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положението в новия ѝ дом. Тези ситуации определят до голяма степен и избора на
място, където да се омъжи момичето, тъй като предишният опит предполага
първоначална нужда от помощ.
Тя няма чувство…как да ти го разправам…няма така радост да гледа…
снаха да гледа, труд да дава на къщата си, на дицата си, не няма такви. Аз
гледам, викам „как направих така да отива Гюла на тая къща?“. (интервю с
Айлин, 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“)
Умението да имаш снаха е свързано с определено знание и очакване на този
момент да настъпи в семейството, където има мъжко дете. Външните оценяват според
индивидуално натрупаното знание от страна на свекървата в процес на обучението в
култура и способността ѝ да го приложи на практика. Етапът на снахуване
първоначално е следван от основни дейности като приемане на снахата и
приобщаването ѝ към условията в семейството. Липсата на подобни практики като
обличането, например, предизвиква не само реакции у родителите на момичето, а и
на роднините, които очакват легитимирането на образа на снахата и новото ѝ
положение.
Викам [Айлин към дъщеря ѝ – бел. С.М.], „аз снаха ли си зимах?“ и аз
нищо не разбирам“, но викам „ше чакам свекърва ти да идва“. (интервю с
Айлин, 16.12.2015 г., кв. „Столипиново“)
Очакванията на момичето, от друга страна, са резултат от изградени образи
за снахуването в собственото обкръжение от значими хора. Различията между
собствените и новите условия на ред във всекидневието на момичето се проявяват
заедно с промени в отношенията с близките.
***
Ако трябва да обобщя, снахуването е етап от обучението в култура на
индивида, при който се налагат разбиранията на възрастните и изграждането на
семейството като ценност. Това е важен процес от израстването на момичето и на
момчето, който се препокрива с прехода от дете към възрастен и етапа на усвояване
на нови знания и умения в условията на нов социален статус. Важно за успешното
осъществяване на преход от дете към възрастен е готовността и умението на момичето
да бъде снаха, което се постига чрез процеса на обучение в култура. Наблюденията
ми на терен показват, че процесът продължава и след приставането и преместването
на снахата в новото семейство. Т.е. докато момичето все още е дете и в същото време
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(недоказала се) снаха обучението в това да бъде добра снаха и жена/майка започва
в ранна възраст и продължава след преминаването в света на възрастните. Това
потвърждава тезата ми, че обучението в култура е продължителен процес, който не
спира с приключването на етапа на детство.
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Хилендарски“

В следващите страници ще се опитам да покажа как едно литературно
произведение може да бъде видяно като поле на антропологията, етнометодологията
и практическата логика. Причината да избера художествената литература като терен
се крие както в предизвикателството, което се изправя пред мен като изследовател
при анализирането и интерпретирането на подобен текст, така и в широкото поле от
възможности, което предоставя този подход. А именно – увеличени, подсилени (може
да се каже дори гротескно хиперболизирани в случая на Франц Кафка) несъответствия
между логиките и диспозициите на агента и средата (вж. Бурдийо 2005), придаване
на идентичности и пр., с които може да се сблъска един изследовател при работата
на терен.
За да демонстрирам на практика това, ще анализирам част от романа
„Процесът“ на Франц Кафка28, като ще се фокусирам основно върху момента на
задържането на главния герой Йозеф К. и по-конкретно – върху част от диалога с
двамата му пазачи (Кафка 1980: 19-24). Избрах този фрагмент, тъй като в него
отчетливо „прозират“ казуси, типични за хуманитарните и социалните науки. Именно
тук наблюдаваме и първите моменти на придаване на идентичност, както и
първоначалния сблъсък на живата логика на Йозеф К. и нейната неприложимост към
ситуацията, пред която е изправен. Различните пластове на анализ разкриват
проблеми, свързани с вкризяването на фоновите очаквания на индивида. Романът
(както

повечето

творби

на

Кафка)

гравитира

около

проблема

разклатената/вкризена идентичност на персонажа (ср. Дончева 2014).

за

Освен това

Още в самото начало трябва да бъде направена уговорката, че използваният текст е
преводен, което би могло да окаже влияние върху оригиналния изказ на автора, а оттам – върху
неговото
интерпретиране.
Романът
е
достъпен
на
български
език
онлайн
<
https://chitanka.info/text/22719-protsesat>, последно посетен на 15.02.2018г., а тук
са
представени
основните
моменти
от
сюжета
на
кратко:
<https://bg.wikipedia.org/wiki/Процесът_(роман)#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D1.8E.D0.BC.D0.B5_.D0.
BD.D0.B0_.D1.81.D1.8E.D0.B6.D0.B5.D1.82.D0.B0>, последно посетен на 15.02.2018г.
28
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„Процесът“ може да бъде разглеждан като един любопитен ментален експеримент, при
който „засичането“ на всекидневната логика или нейната алогичност изкристализира
до равнището на гротескното. Това ще бъдат и главните линии, по който ще се движи
предложеният тук анализ – от една страна, въпросът за актовете на именуване в
контекста на придаването на идентичност (Бурдийо 2001; Деянов 2006; Деянов 2013),
а от друга – проблемът за нарушаването/неприложимостта на всекидневната
(практическа) логика, с която се сблъсква главният герой (по Гарфинкъл 2005).
Самият роман започва така: „Сигурно някой беше наклеветил Йозеф К.,
защото една сутрин го арестуваха, без да беше извършил някакво зло.“ След това
Кафка продължава, връщайки читателя до събитията, довели до това заключение,
като казва: „Готвачката на неговата хазяйка госпожа Грубах, която му носеше
закуската всеки ден към осем часа заранта, този път не се яви. Това не бе се случвало
никога досега.“ (Кафка 1980: 19).
От първото изречение се вижда ясната връзка между трите функции
(демиургична, нормативна и отчетна) на един официален дискурс (ср. Бурдийо 1993:
141, където се дава пример именно с творбата на Кафка) и придаването да
идентичност29.

Практическата

логика

на

отрицателна идентичност чрез акта на арест

разказвача
30

свързва

придаването

на

с предположението за наклеветяване

(неофициално именуване по Бурдийо, вж. Bourdieu 1982). Обяснението на случващото
се може да бъде разчетено като опит за (логично) обяснение на ситуацията, т.е. за
нейното нормализиране31. По този повод, трябва да се отбележи още, че арестуван
бива номинация, използвана от самия герой (или странични на случая), докато
агентите,

представители

на

институиращата

инстанция,

използват

задържан,

разграничение, което смятам за ключово за начина, по който Йозеф дълго време
(не)приема своя нов статут. Втората част от цитирания откъс показва една ситуация,
при която ходът на протичане на нормалното всекидневие е нарушен – героят не
получава закуската си, което се приема като индикация за неординерност.
Следва диалог между К. и двамата служители на съдопроизводството, който
демонстрира постоянните (неуспешни) опити на Йозеф да изиска легитимацията на
представителите на властовия дискурс: „Кой сте вие? – попита К. и тутакси се
29

Но както ще видим по-нататък, легитимността на тази инстанция остава под въпрос за Йозеф

К.
Който предпредикатно се обвързва с идеята за прекрачване на закона/нормата, заради
неизпълнението на задълженията на агента, който „не прави това, което трябва да прави с
оглед на това, което е“ (Деянов 2004). До края на романа действителната причина за
задържането не се изяснява, като тук отклонението от нормата бива дефинирано твърде широко
като извършване на зло.
31 След няколко страници читателят се натъква на още един опит за обяснение на случващото
се. След (или преди) мисълта за наклеветяването като приемлива причина, идва и идеята, че
цялата ситуация е просто една голяма шега, скроена от колегите на К. (Кафка 1980: 22), в
която героят с неохота е принуден да се включи, и която в крайна сметка все някога ще
приключи.
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поизправи в леглото. Човекът обаче не обърна внимание на въпроса.“ (Кафка 1980:
19); „Нито ще стоя тук, нито искам да ми приказвате, докато не ми се представите.“
(Пак там: 20). Невъзможността за разпознаване на дискурса от страна на агента води
и до неговото постоянно непризнаване и неподчинение на правораздаващата
инстанция32. Липсата на сътрудничество от страна на агента също така може да бъде
приписано и на отсъствието на ясно изказан перформативно акт на задържане (напр.
„Вие сте арестуван в името на закона!“). Експлицитното оповестяване на неговото
задържане идва едва след опитите за съпротива на К.33, т.е. в следствие на
отклоняващото се от присъщото за един задържан агент поведение, което изглежда
бива имплицитно заложено в очакванията на двамата представители на институцията
и е артикулирано по следния начин:
– Ще отида да попитам госпожа Грубах… – каза К., направи движение,
сякаш се изтръгва от двамината мъже, които обаче бяха застанали далече от
него, и се накани да върви.
– Не – обади се мъжът до прозореца, хвърли книгата на една масичка и
стана. – Не ви се позволява да излизате, защото сте задържан.
– Така изглежда – рече К. – Но защо? – попита той после.
– Не сме упълномощени да ви кажем. (Кафка 1980: 20-21)
В така представената ситуация обявяването на задържането (придаването на
отрицателна идентичност) на героя сякаш идва post factum. Според Джон Остин
(Остин 1996) то би било по-близко до констатива, отколкото до перформатива.
Изказването на Йозеф „Така изглежда“ (курсивът е мой – бел. авт.) идва, за да
подскаже, че макар преди това да липсва перформативно изказване, самата ситуация
като че ли бива натоварена с перформативен заряд. Героят може да се досети (чрез
една практическа логика на предпредикатност) какво се случва по начина, по който
се разиграва сцената (поведението на пазачите, техните телодвижения, самото им
присъствие), като афективно реагира на случващото се дори телесно (изтръгващото
се движение). Това кореспондира с идеята на Тодор Петков за логиката на
молекулярна перформативност на самите социални ситуации (Петков 2001). Но за
агента

това

не

е

достатъчно,

за

да

приеме

истинността

на

събитията

–

необичаността/ненормалността на ситуацията изисква допълнителна работа по
нейното обяснение (легитимиране)34.

„Смешни церемонии!“ (Кафка 1980: 27) възклицава героят на Кафка, когато му бива наредено
да се облече официално за срещата си с инспектора, който го очаква в съседната стая.
33 Държание, което по принцип може да бъде очаквано в подобна ситуация.
34 „Как може да бъда задържан? И то по такъв начин?“ (Кафка 1980: 23)
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Следващ момент, който може да бъде разчетен като непризнаване на
институиращата власт (повтарящ се като ключов лайтмотив в целия роман) от страна
на Йозеф К., идва при разполагането на силната и слабата позиция в комуникацията
и разпределението на властовите отношения. Агентът винаги търси по-висша
(компетентна, и дори достойна) инстанция, от която да изиска обяснение за своето
положение, пред която да изложи своята защита – търсене, обречено на неуспех,
заради самото устройство на това съдилище. Както може да се забележи в
продължение на целия роман, диалогът между Йозеф К. и неговите обвинители не
достига до търсените резултати (поне що се отнася до К.). Героят е постоянно изложен
на

едно

взривяване

на

фоновите

очаквания,

т.е.

на

онези

„виждани,

но

незабелязвани, очаквани, фонови черти на всекидневните сцени” (Гарфинкъл 2005:
51), в което както думите му, така и действията се оказват неуместни (нелогични) за
ситуацията, в която е поставен35. Неговата практическа логика се сблъсква с една
непозната и свръх бюрократизирана в стила на Кафка, алогична логика, която следва
свои строги и често противоречащи си принципи.
Връщайки се обратно към момента на задържане на К., виждаме как
практическата логика на героя се опитва да се справи с проблема за легитимността:
В стаята си К. тутакси изтегли чекмеджетата на писалището; там всичко
беше грижливо подредено, ала във възбудата си не можа да намери веднага
именно търсените документи за самоличност. Накрая намери колоездачната
си карта и понечи да отиде при пазачите с нея, но сетне тя му се стори твърде
неубедителна, затова продължи да търси, докато намери свидетелството за
рождение. […]
– Как може да бъда задържан? И то по такъв начин? 36
– Ето че пак започвате!37 – рече пазачът и топна в паничката с мед резен
хляб, намазан с масло. – На такива въпроси не отговаряме.
– Трябва да отговаряте – каза К. – Ето моите документи за самоличност,
покажете ми сега вашите и преди всичко заповедта за задържане.
– Боже господи! – извика пазачът. – Защо не се примирите с положението
си и защо, както изглежда, сте решили излишно да ни дразните, да дразните
нас двамата, които в момента вероятно сме ви най-близки от всички ваши
ближни! (Кафка 1980: 23)

Вж. например речта на К. пред съдебното следствие във втора глава.
Тук агентът очевидно оспорва легитимността на неговото задържане, т.е. перформативната
сила на ситуацията.
37 Отправяне на обвинение, чрез което на агента се придава отрицателна идентичност.
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Агентът решава да се легитимира, представяйки официален документ. Актът
за раждане като свидетелство, който не просто институира агента в отделно поле (като
например колоездаческата карта), а е гарант на собственото име като твърд
обозначител38 (ср. Бурдийо 1997). В замяна на този акт Йозеф изисква („Трябва да
отговоряте“ – курсивът е мой – бел. авт.) същото от своите пазачи. Така той търси не
само доказателство за самоличността на двамата служители (макар вече индиректно
да е разбрал първите им имена), но и на самата институция, която те представляват.
Употребата на глагола в несвършен вид („отговаряте“), не говори просто за
заповед/императив („трябва“), а може да се разчете като опит за връщане на
нормалния вид на ситуацията, чрез придаване на отклонена идентичност39 на
представителите на институцията, тъй като те не се държат, както би следвало според
общоприетите норми40. Начинанията му остават безрезултатни, нещо повече – в
отговор К. също бива санкциониран. Той отново бива привидян като неподчиняващ
се, дори неблагодарен, като на свой ред му е придадена отклонена идентичност, т.е.
на агента евфемистично бива казано „Ти трябва да не правиш това, което правиш“
(Деянов 2006). Този път опитът за връщане към нормалното състояние на ситуацията
става замаскирано във въпросителна форма, която завоалирано изказва какво би
трябвало да прави агента. Логиката на молекулярните перформативи показва как
двете страни се блокират взаимно чрез разменените реплики. Борбата продължава
както вербално, така и телесно:
Без да иска, К. се впусна в един диалог на погледи с Франц, но скоро все
пак тупна с ръка по книжата и рече:
– Ето моите документи за самоличност41.

В тази връзка интересна е и тенденцията за редуциране на това име до минимум (ср. Дончева
2014), често отбелязвано просто като К., което може да бъде тълкувано като загуба / криза /
фрактализация на идентичността на героя, в смисъла на Кой-идентичност (ср. Деянов, Събева,
Петков 2014).
39 Ср. Деянов: „Заслужава си да се разграничат случаите, в които се придава отклонена, а не
собствено отрицателна идентичност – това става чрез имена, които иначе придават
утвърдителна идентичност: тук има сякаш някаква норма на отклонение от нормата, която
не се санкционира чрез отрицателно идентифициране – не се казва на агента “Ти не си бил
никакъв мъж!” (или пък само “Страхливец!”), а “Ти си мъж!” (което, бидейки равносилно
на “Ти трябва да не правиш това, което правиш, ако държиш да те имат за мъж!”,
евфемистично ти го съобщава). Ала както придаването на отрицателна, така и придаването
на отклонена идентичност, а) имат като свое условие за възможност обвинението в
абнормалност спрямо придадената идентичност (дори това обвинение да не е изказано като
експлицитен перформатив с модален оператор – “Обвинявам Ви, че и т. н.”); б) още преди
да подложат на нормализация така обвинения агент, нормализират ситуацията чрез самото
му етикетиране (възстановяват, би казал Гарфинкъл, нейния “нормален вид” – ср. Гарфинкъл
2005: 61); и в) заедно с обвинението са перформативните атоми на един молекулярен
перформатив.)“ (Деянов 2006: 5-6)
40 Или според нормите, които изглежда биват заложени като общоприети в предпредикатните
очаквания на агента.
41 Тук речевия акт се подсилва с телесна перформативност.
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– Какво всъщност ни засягат те? – сега вече силно извика високият пазач.
– Държите се по-лошо от дете. Какво искате? Да не искате да ускорите и
приключите набърже вашия голям, проклет процес, като се впуснете в
дискусия с нас, пазачите, върху документи за самоличност и заповед за
задържане? Ние сме низши служители, не разбираме много от документи за
самоличност и нямаме нищо друго общо с вашия процес, освен да стоим по
десет часа през деня на пост у вас и да ни се плаща за тази работа. Ето какво
сме ние, но въпреки всичко сме способни да проумеем, че високото
ведомство, на което служим, преди да разпореди подобно задържане, се
осведомява много подробно за причините на задържането и личността на
задържания. В това няма грешка. Нашето ведомство, доколкото го познавам,
а аз познавам само най-низшите чинове, съвсем не дири вината у
населението, защото, както е казано в закона, вината сама го притегля и
тогава то изпраща нас, пазачите. Такъв е законът. Каква грешка би могло да
има? (Кафка 1980: 23-24)
Отклоняващата се идентичност на агента бива препотвърдена („Държите се
по-лошо от дете (курсивът е мой – бел. авт.). Какво искате? Да не искате…)“. Йозеф е
санкциониран, като отклоняващ се чрез етикетиране. Тук освен вече наблюдаваните
тенденции отново може да се говори за пробив в логиката/фоновите очаквания на
героя – това, което според него (по силата на общоприетото) трябва да служи като
сигурен маркер за идентификация, изглежда е без значение за служителите. Те се
доверяват на един слабо познат за тях, но безпогрешен закон. По-детайлното
вглеждане

в

монолога

на

пазача

разкрива

прибягването

до

логиката

на

идеологическите практики. Употребата на логическите оператори като „всъщност“ и
„въпреки всичко“ позволяват удвояването на „мисленото на същност и явление,
т.е. да казват, че въпреки привидните форми на проява същността си е такава“
(Деянов 2013). Тук виждаме как агентът изглежда е успешно интерпелиран в
идеологическия дискурс (ср. Мочник 2011), а на властовата инстанция/закона бива
придадена същностно утвърдителна идентичност. Макар в изказването си конрагента
многократно да си противоречи42, той успява да възстанови онтологическото
съучастничество, именно чрез придаването на институцията на една идеологически
непогрешима същност: ведомството не може да сгреши, тъй като а) е отлично
осведомено и б) виновникът сам се разкрива през закона. В следствие на това
изказване може да се предположи, че придадената идентичност не е просто

42В

случая интересни са и взаимоизключващите се линии, по които самите пазачи се
самоидентифицират спрямо институцията и К. (т.е. какви идентичности придават на самите себе
си), тук обаче вниманието ми е съсредоточено главния герой.
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отрицателна,

а

същностно

отрицателна43.

Следвайки

собствената

логика

на

институцията, която се разгръща в романа, тази идея се затвърждава – всеки
задържан е задържан, защото вината сама отива при закона и законът не греши; всеки
задържан е обвинен, всеки обвинен е виновен. Пазачът сам експлицира и
едновременно с това изключва възможността за грешка – нещо, което въпреки че не
е изрекъл, К. очевидно е сметнал за възможно. Доказателство за това е упорството му
не само да получи легитимацията на пазачите, но и да се легитимира пред тях. Това
също така показва, че служителите разчитат правилно скритата перформативност зад
действията на агента и умишлено я блокират.44
В опит отново да оспори валидността на закона К. продължава:
– Аз не познавам тоя закон – каза К.
– Толкова по-зле за вас – забеляза пазачът.
– Този закон сигурно съществува само във вашите глави – каза К. Той
искаше да се промъкне по някакъв начин в мислите на пазачите, да ги обърне
в своя полза, или да ги разбере. Ала пазачът отби накъсо:
– Ще го изпитате на собствената си кожа. (Кафка 1980: 24)
Агентът отхвърля придадената му идентичност, опирайки се на непознаването
на закона – тук всъщност се изказва съмнение относно самото му съществуване и то
по два различни начина (т.е. имаме преформулиране). Ответната страна отново
отказва да подеме линията на К. Като в последна реплика, претенцията на Йозеф
бива парирана и то по пътя на практическата логиката: „Виж какво, Вилем: той заяви,
че не познава закона, а едновременно твърди, че бил невинен.“ (Пак там). Опитът на
героя да отхвърли придадената идентичност бива блокиран чрез собственото му
изказване.
Последният момент, който ще засегна, е монологът на К., изправен вече пред
инспектора, тъй като тук ясно са експлицирани алогизмите в ендогенната логика на
практиката45 (ср. Coulter 1991), на които се натъква мисленето на героя:
…от друга страна обаче, работата не може да бъде от кой знае каква
важност. Аз заключавам от всичко, че съм обвиняем, но не мога да намеря и
най-нищожна вина, заради която да могат да ме обвинят. Но и това е

Притежателите на такава идентичност, „правейки това, което трябва да правят с оглед на
това, което са, правят онова, което не трябва да правят с оглед на това, което ние сме (оттук
пък следва, че тя пък не може да се е придобие чрез modus tollens).“ (Деянов 2006: 7)
44 Т.е. изказването може да бъде предадено така: Всъщност е безсмислено да доказваш
идентичността си пред нас, тъй като безпогрешният закон вече знае Кой си и Какъв си.
45 Като етнометодолически аналог на практическата логика на Пиер Бурдийо (ср. Деянов,
Събева, Петков 2014)
43
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второстепенен въпрос, главният е: кой ме обвинява? Кое учреждение води
делото? Вие чиновници ли сте? Никой от вас не носи униформа, ако не решим
да наречем вашето облекло – тук той се обърна към Франц – униформа, но
за мене то е по-скоро пътнишки костюм. Аз настоявам за яснота по тези
въпроси и съм убеден, че след това изясняване ще можем да се разделим
най-сърдечно. (Кафка 1980: 29)

Липсата

на

официална

„церемония“

по

арестуване

–

перформативно

изказване на акта на арестуване/обвинение, т.е. изказване на престъплението/вината
(демиургична

функция);

легитимацията

на

правораздаващата

инстанция 46

и

съобщаване всички права и задължения на агента към нея (нормативна функция),
води до неразбиране и неприемане на дискурса от страна на героя (т.е. и до
поведение, неадекватно на ситуацията)47; що се отнася до третата функция (отчетна),
както вече се видя, тя веднага бива задействана на микрониво (санкциите на
пазачите)48. Впечатлението, че героя си има работа с друга/непозната/ненормална
инстанция, се потвърждава от отказа му да се обърне към свой познат прокурор
(Кафка 1980: 30), който се оказва некомпетентен за това съдопроизводство.
Поредната логическа изненада за К. идва, когато разбира, че макар да е задържан,
той привидно остава свободен, с което неговият „привичен начин на живот“ (Пак там:
32) трябва да остане непроменен, но, както се оказва, тази свобода е невъзможна и
К. става поредния обект на една система, принуден да инвестира всичко в една борба
с предизвестен край.
Творчеството на Франц Кафка е посветено на трагедията на индивида. В
„Процесът“ героят е обречен да се бори с една недостъпна, нечовешка и непрощаваща
инстанция. С представения тук анализ, обаче, се опитах да отправя един малко поразличен поглед към тази част от творчеството на Кафка. Най-фините микроскопи
показват непрестанното противоборство между контрагентите и неуспешните опити
на героя, от една страна, да идентифицира обвиняващата го инстанция, а от друга –

Включително наличието/липсата на униформа като белег за легитимност на дадена власт.
В течение на романа се вижда как героят сякаш сам „саботира“ процеса си, като многократно
се опълчва на установените процедури – например, отказът му от услугите на адвоката (Осма
глава).
48 С разгръщането на сюжета се вижда обаче, че всъщност героят е оставен сам да отговаря за
действията си. Макар да бива санкциониран от други странични агенти (Йозеф непрестанно се
натъква на обективиращи погледи – на съседите, на служителите в канцелариите и пр.), той
така й не успява да достигне до това, което търси – истинския висш орган на властта. Една
ефимерна инстанция, която няма нужда постоянно да коригира своите обвиняеми, защото
изходът от делото е решен от ден първи. Така придадената идентичност на „само задържан“
(Кафка 1980: 31) е отрицателна в смисъла на една необратима присъда – законът на тази
инстанция предпредицира виновност при задържане, а следователно и неизменно наказание.
46
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да

легитимира

самия

себе

си

пред

нея.

Вследствие

на

непознаването

и

непризнаването на институцията К. не е способен да приеме придадената му
идентичност. Йозеф К. бива задържан, обвинен и осъден (като това се случва в мига,
в който пазачите са изпратени в неговия дом), без да узнае от кого и защо. Той трябва
да носи тази неясна нова идентичност и да се подчинява на кафкианската логика на
бюрокрацията, която постепенно поглъща целия му предишен живот и го превръща в
роб на собствения му процес. Героят се превръща в жертва на една логика, изнесена
до такава степен на абсурдност, в която дори практическата логика престава да бъде
приложима.
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ДЖЕЙМС ЕЙДЖИ И ИЗПОЛИЧАРИТЕ В ПЛАНТАЦИИТЕ С ПАМУК
Десислав Георгиев

Резюме: В този текст се представят някои аспекти от работата и живота на
американския писател Джеймс Ейджи. Фокусът е върху проведеното от автора през 1936 година
изследване. Тогава, като журналист за списание Fortune, той е изпратен в щата Алабама, за да
проучи живота на тамошните изполичари в плантациите с памук. За целта решава да прекара
четири месеца с няколко от семействата, за да наблюдава отблизо и в детайли техния живот.
Поради избрания подход (който може да бъде оприличен с теренно изследване), разглеждам
неговото начинание и произлезлите резултати, като пример за някои от трудностите и
проблемите на антропологията и етнографията. Целта ми е на базата на текстови материали да
се очертаят характеристиките на неговото изживяване през тези месеци и начина, по който това
се отразява върху различни аспекти от работата му.
Ключови думи: Джеймс Ейджи, Уокър Еванс, терен, журналистика, литература,
голямата депресия, изполичари
Информация за автора: ssislavde@gmail.com, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“

Тук, съвсем накратко, ще представя някои аспекти от работата и живота на
американския писател Джеймс Ейджи. Роден през 1909 година, той е известен преди
всичко като поет, романист, сценарист, филмов критик и не на последно място журналист. Като такъв е нает през 1932 година от списание Fortune, където пише
статии, засягащи културните интереси на богатите в разгара на Голямата депресия.
Въпреки

признанието

и

интереса

към

неговите

текстове,

недоволството

от

възложената му работа нараства, докато през 1936 година Ейджи не получава задача,
която грабва неговото внимание – да напише статия, представяща подробно бита на
американските изполичари в плантациите с памук в Алабама. Заедно с фотографа
Уокър Еванс заминават за Южните щати, където прекарват четири месеца сред хората,
за чийто живот събират информация.
Поради

сходствата

на

приложения

от

Ейджи

метод

с

ключовото

за

етнографията и антропологията теренно изследване, ще разгледам начинанието му и
произлезлите от него резултати като пример за някои от трудностите на теренната
работа. Фокусът ще бъде върху описаното от него особено изживяване и проблемите,
които среща както при самото проучване, така и при излагането на резултатите. Поконкретно ще ме интересува начинът, по който той вижда себе си, неговото отношение
към изследваните хора, представата му за тях и отражението на това върху различни
аспекти от работата му. Освен върху самите материали, свързани с темата, които той
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пише в следващите години, наблюденията и изводите, които излагам тук са основани
и на редица публикации, посветени на него и неговата работа.
Текстът, който бива завършен в края на 1936 година, остава непубликуван и
се смята за изгубен до 2002 година, когато е открит сред архивите на автора 49.
Точните причини, поради които той е отхвърлен от списанието, не са ясни, но
основната теза е, че представеното в него е твърде шокиращо и несъвместимо с
интересите на издателите (Agee, Evans, Haslett, Summers 2013) 50. Тъй като ръкописът
е тяхна собственост, те не позволяват на Ейджи да го публикува никъде другаде (Пак
там).
В отговор на това той се захваща с написването на нов текст – по-дълъг и порадикален, както по форма, така и по съдържание. След множество проблеми той е
отпечатан като книга през 1941 година заедно със снимките на Уокър Еванс под
заглавието Let Us Now Praise Famous Men 51. Двете книги имат сходно съдържание,
съставено от глави, посветени на различни сфери от живота на фермерите, но в
същото време се различават значително.
Съвсем накратко ще съпоставя двата текста, като обърна внимание на някои
от разликите и приликите в структурата им, а след това ще продължа със
съдържателните и стилистичните особености на FM, които са ключови за разглеждания
тук въпрос.
Първият съдържа специфичния стил и ентусиазъм на Ейджи, характерен и за
останалите му текстове, но въпреки това, последвалият го е още по-странен – наситен
с детайли, размисли и най-вече с изпълнения с терзания вътрешен монолог на автора,
който

прави

крайния

резултат

преплитане

на

документални

материали

с

автобиографична изповед.
CT е съставен от уводна част, девет ясно определени глави и две допълнения.
Въведението, написано от Ейджи, започва с най-общо представяне на мястото и
хората, чийто живот ще описва писателят, като наред с това се излагат и поставените
цели:
Тази статия е подробен разказ за живота на три от тези семейства 52,
избрани с грижата да представят цялостната картина. Никое от тях не би
могло само по себе си да покаже, нито дори подобаващо да я подскаже.
Заедно, те поне я загатват. (Agee, Evans, Haslett, Summers 2013)

През 2013 година излиза като самостоятелна книга под заглавието Cotton Tenants: Three
Families.
50 Копието на книгата, което използвам, е официалната Kindle версия и в нея няма разделение
на страници.
51 За по-кратко за него ще използвам абревиатурата FM, а за Cotton Tenants – CT.
52 Семействата са Бъроуз, Тингъл и Филдс, като тези имена са сменени от автора с Гаджър,
Рикетс и Уудс.
49
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Следва цитат от детска книга по география, принадлежаща на едно от децата.
Той е съставен от две точки: 1. Голямото кълбо на, което живеем (Пак там), в което
се говори за света като „наш дом“, който е и дом на „много други деца“, които са „наши
братя и сестри“, и 2. Храна, подслон и облекло, която започва с въпроса „Какво трябва
да има всяка част на света, за да бъде добър дом за човека?“ (Пак там). Поместен по
този начин, този пасаж може да бъде разчетен както като артефакт от бита на
изполичарите, така и като своеобразен коментар на автора към разглеждания проблем
– бедността, човешкото страдание и добрия живот.
В първата глава, озаглавена Бизнес, са скицирани отношенията между
фермерите и земевладелците – как изкарват прехраната си, какво и колко печелят,
какви са договорите им и т.н. По подобен начин всяка от останалите осем глави, с
известни отклонения, е посветена на това, което подсказва заглавието: Подслон,
Храна, Облекло, Работа, Време за прибиране на реколтата, Образование, Почивка,
Здраве. Взети заедно те създават едно описание на всекидневието на трите семейства.
Последните две части са обозначени като Допълнение 1. За Негрите и Допълнение 2.
Земевладелци. Липсва самостоятелна обобщаваща или заключителна част, като не е
ясно дали това е преднамерено или е резултат от това, че текстът не е бил приведен
в своя окончателен вид от автора, поради решението на издателя.
Стегнатата и ясна структура на CT е в контраст с тази на последвалия текст.
След шейсет и четири страници53 изпълнени със снимките на Еванс54, озаглавени като
Книга първа, се появява първата от редица страници, посветени на представяне
съдържанието на книгата. Там е изложена възможно най-кратко структурата ѝ: Книга
първа, Предисловия, Книга втора.
Следва неозаглавено стихотворение от десет стиха, което започва с
обръщението „Бедни, голи окаяници, където и да сте“ (Agee, Evans, Hersey 1988) 55.
На тях лирическият Аз първо задава въпрос за това, как понасят страданието си – „как
главите ви без покрив и недохранените ви страни (…) ще ви предпазят от времена
като тези?“ (Пак там) Следва признанието „Твърде малко съм се тревожел за това!“
(Пак там) и призив към неопределен адресант да се опита да „усетѝ, каквото
окаяниците усещат“ (Пак там).
На следващата страница се намират думите „Работници от всички страни,
съединявайте се. Нямате нищо за губене освен оковите си и цял свят за спечелване.“
(Пак там) В бележка под линия е поместено разяснение, което започва така: „Тези

Тук пропускам Увода и Предговора, които са написани за изданието на FM от 1988 година,
с което работя.
54 За подредбата на снимките в първото и второто издание на FM вж. Trachtenberg, 2010.
55 В изданието от 1988 година, което използвам, разглежданите тук страници не са
номерирани.
53
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думи са цитирани тук, за да заблудят онези, които ще се заблудят от тях. Те означават
не това, което читателя би помислил, че означават, а това, което казват.“ (Пак там)
На следващата страница темата за бедността е продължена с присъстващия и в CT
цитат от книгата по география на едно от децата.
Още тук проличават дълбоките разлики между двете книги – във втората (FM)
разнообразните паратекстове бележат едно присъствие на автора, което като цяло
липсва при CT.
Показателни за това са и следващите две страници, на които под заглавието
Хора и места се представят няколко списъка. Първият включва членовете на трите
семейства отново с фиктивни имена, като срещу всяко са поместени възрастта и
родствената връзка – брат, съпруга, дъщеря и т.н. Следващият започва с имената на
четирима земевладелци, продължава с „млада жена от средната класа“, и завършва с
имената на Ейджи, обозначен, като „шпионин, пътуващ като журналист“ (Пак там), и
Еванс – „контра-шпионин, пътуващ като фотограф“ (Пак там). Третата група е
обозначена като „неплатени агитатори“ и включва седем имена, сред които Уилям
Блейк, Зигмунд Фройд, Иисус Христос и други. Последният списък включва имената
на някои от местата, които се описват по-нататък.
Следва Структура на книга втора. Първите три части са озаглавени Стихове,
Предисловие и Из цяла Алабама. В тях се представят хора и събития около
пристигането на Ейджи и Еванс в местността, които обаче не са директно свързани с
трите семейства. Следват На верандата: 1 с част Юли 1936 и съответните ѝ подчасти
Късна неделна сутрин, При семейство Форкс и Близо до църква. После Част първа:
Провинциално писмо. След нея има отделна част, обозначена като Двоеточие, а после
Част втора: Някои открития и коментари, с две части Пари и Подслон. Следва На
верандата: 2 с части Облекло, Образование и Работа, а след тях Временно
прекъсване: Разговор във фоайето, Част три: Индукции с части Сенчестата гора
Алабама, Два образа и Титулно изявление. Последните две части са озаглавени
Бележки и послесловия и На верандата: 3. Веднага след съдържанието е поместено
още едно стихотворение, което е посветено на Еванс.
Както става ясно от приведените до тук примери, FM се отличава както по
своята структура, така и по съдържанието. Още в началните страници се очертават и
някои от стилистичните разлики: множеството „фрагменти“ поместени преди (а покъсно и между) основните части на текста очертават, наред с нестандартното
съдържание, една стилистична, но също така и етико-интерпретативна рамка на
творбата и заедно с това демонстрират своеобразното „включване“ на автора в текста.
Докато CT също не може да бъде наречен изцяло неутрален текст с „пълна“
авторова дистанция, в FM документирането е много по-радикално преплетено със
субективната

гледна

точка

на

автора.
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Най-показателната

форма

на

това

е

авторефлексията на Ейджи. В този появяващ се навсякъде поток на съзнанието той
многократно се връща към чувството, че е недостоен пред тези хора, и наред с това
към чувството за невъзможност за справяне с поетата задача – да разбере и опише
техния живот, който се разкрива пред него.
Тези идеи и настроения не идват след стъпването на терена и срещата с
хората, които живеят там, а по-скоро биват привнесени от самия него. Още с
получаването на задачата през 1936 г., той пише в едно писмо:
Най-добрият пробив, който съм имал в списанието до сега. Чувствам
огромна лична отговорност към материала; значителни съмнения в
моята способност да се справя; значително повече към крайната
готовност на Fortune да използват написаното, така, както аз го виждам,
(поне на теория). (Agee 1963: 92 – подч. мое, Д. Г.).
Години по-късно, когато вече работи върху ръкописа на FM, Ейджи подава
заявление за стипендия, което не бива одобрено. В него той излага целите, които си
поставя с новия текст:
… да направя възможно най-изчерпателното пресъздаване и анализ на
личния опит, включително фазите и проблемите на паметта, припомнянето и
преразглеждането, както и на проблемите на писането и комуникацията, на
което съм способен, с постоянно отнасяне до две намерения: да кажа всичко
възможно колкото се може по-точно и да не измислям нищо. Нужно е
следователно пълно подозрение към „творчески“ и „артистични“, както и към
„съобщителни“ нагласи и методи и следователно е вероятно да прибягна до
развитието на някои, повече или по-малко, нови форми на писане и
наблюдение. (Agee et al. 1988: xxvii-xxviii)
Ейджи си дава ясна сметка, че характера на произведението, което планира,
изисква иновативен и особен труд. Цялата книга е изпълнена с размишленията му
относно проблема за репрезентацията на изполичарския живот и по-конкретно с
писането за него.
Трудността по предаването на това, което вижда около себе си през тези
четири месеца, е неразделно свързана с начина, по който той интерпретира себе и
тези, за които пише; неговото изживяване на отношенията му с другите, които той,
както ще стане ясно в следващите страници, вижда като морално (но и не само)
стоящи високо „над“ него.
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Това се открива още в двата паратекста, които споменах – стихотворението и
съдържанието. В първото се загатва идеята за недостойнството на този, който стои
извън бедността, но се е вгледал (загрижено) в нея (отношението окаяници-лирически
Аз), а във второто тя се доразвива в самоприписаната му роля на шпионин. Това
недостойнство спрямо тях, което той изпитва, издигайки ги „над“ себе си в текста на
FM, често е обвързано и с неспособността му да пише за тях – недостойнството, което
той изпитва като писател, изправен пред писателска задача. Казано иначе,
недостойнството (спрямо хора) и некомпетентността (в писането за тях) се
приравняват. Това личи и в началния абзац от главата, озаглавена Работа:
Да пристъпиш с отдаденост към дълбините на нещо, твоето уважение към
него да се увеличава с всяка крачка и цялото ти сърце да отслабва със срам
от отношението ти към него: Да го познаваш постепенно все по-добре и
по-добре и най-накрая в дъното на душата си да осъзнаеш, че си
недостоен за него: Надям се поне, че това е нещо, което съм започнал да
научавам. Нека всичко остане такова, каквото е: след като не мога да го
предам в образа, който трябва да бъде, нека остане в образа, в който е:
Говоря за моето словесно участие в тази книга като цяло. С какъв
предговор бих могъл да разкрия част от особената съгласуваност, за която
знам, че съществува там, балансирана от собствения си хаос, все още не мога
да кажа. Но настъпи времето да кажа поне това: и сега, вече казал го, да
продължа и да се опитам да навляза в тази глава, която трябва да бъде образ
на самата същност на техния живот: т.е. на работата, която вършат (Agee et
al. 1988: 319 – подч. мое, Д. Г.).
Още в един от ранните пасажи, изпълнени с подобни размишления, той
отбелязва:
Ако можех да го сторя, не бих писал въобще. Щеше да има само снимки;
останалото щяха да бъдат късчета плат, парченца памук, буци пръст, записи
на речта, парчета дърво и желязо, шишенца с миризми, чинии с храна и
екскременти [...] Част от тялото, изтръгната от корените би била пó на място.
[...] Както и да е, ще направя толкова, колкото мога да направя в писмена
форма. Само че ще бъде много малко. Аз не съм способен на това; а ако
бях, вие изобщо нямаше да се приближите до него. Защото ако го сторехте,
едва ли бихте искали да живеете. ( Пак там: 13 – подч. мое, Д. Г.)
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Освен ясно изразения проблем за невъзможността за написването на желания
текст, тук се появява и ключова индикация за това как точно Ейджи вижда хората,
които описва – окаяниците са „мъченици“. Преди всичко останало, за него те са
окачествени от своето страдание и именно то е онова, което ги „издига“. В
обръщението към читателите това личи в начина, по който той идеализира
страданието до степен, в която то би било непоносимо за други хора. Иначе казано,
за него неспособността за писане идва поради „превъзходството“ на тези, за които се
пише.
Този проблем се разстила из целия текст. Усложнената структура на книгата,
начинът на писане – преминаването от детайлно описание на конкретна сцена,
чувство или размяна на реплика или на поглед към философски и метафизически
размишления, които определят стила на FM, могат да бъдат видени именно като
търсене на подобаващ начин за изразяването на това, което той чувства, че винаги
му убягва.
Цитатите, които приведох до тук, опримеряват предимно една страна от
терзанията на Ейджи – размишленията по проблема за репрезентацията на видяното.
В следващите страници ще обърна внимание на това как и кога чувството за
недостойнство се проявява в конкретни ситуации от неговото общуване на терен. Ще
го направя, като обърна внимание на два от вече споменатите афекти, които често се
появяват – срамът и усещането, че пречи и причинява допълнително страдание.
Подходящ пример е описанието, което той прави на един важен момент на сближаване
с фермерите – първата нощувка в дома на едно от семействата.
Този етап в техните отношения не идва бързо. Първоначално той смята, че
един месец би бил достатъчен, за да изпълни своите цели – да се доближи до тези
хора и да успее да опише техния живот в детайли. Това не се случва и в крайна сметка
престоят му продължава четири пъти повече. В началото среща трудности при
намирането на подходящо семейство, с което да се сближи. След многократни опити
най-накрая получава шанс, когато един от фермерите се заговаря с Еванс и кани
двамата в дома си. Съседите идват, за да видят чужденците, и скоро Ейджи спечелва
тяхното доверие. В следващите две седмици те посещават трите семейства всеки ден.
Получават и покана да пренощуват, но и двамата отказват. Това се променя чак след
като Ейджи е принуден да прекара нощта в дома на едно от семействата заради
настъпила буря и от този момент той заживява в техните домове до края на своя
престой.
Той описва този важен момент, който му дава шанс да осъществи това, което
тогава силно търси – да се доближи до хората и тяхното всекидневие – не просто като
разказ, адресиран към читателите, а като лична „изповед“ пред самите хората, за
които пише:
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Качвайки се по дерето и осъзнавайки, че наближавам, пристъпих
безшумно […] осъзнавайки, че вече половин час е пълен мрак и сигурно сте
по леглата, свършили с вечерята, с деня, и че аз със сигурност ще ви
обезпокоя: все по-бавно, на две трети готов да се върна обратно, да
прекарам нощта в колата; […] и стоейки тук, тихо, подобно на самата къща,
се изпълних със срам и благоговение в цялото ми тяло […] и най-вече
срам, защото все още не се отдръпвам, а стоя обездвижен, с бдителна и
безсрамна надежда, че – не че аз ще се мръдна напред и ще ви повикам, ще
ви обезпокоя – а че „нещо ще се случи“, както се „случи“, че колата изгуби
срещу калта: и чаках в съмнение, желание и срам […] готов съм да се
обърна и да дръгна, когато […] гласът на Гаджър пита, готов за беда: кой е.
Отговарям преди да помръдна, обяснявайки му кой съм, после какво се е
случило, защо съм тук […] и колко съжалявам, че ги безпокоя. Всичко е
наред; влизай; помисли, че съм негър. Качвам се на верандата засрамен и
отново му казвам, колко съжалявам, че съм ги вдигнал така. (Agee et al.
1988: 411- 412 – подч. мое, Д. Г.)
Веднъж доближил се до тях Ейджи продължава да се терзае от самото си
присъствие и чувства, че трябва да се извинява:
(...) и там на страничната веранда Уокър правеше снимки с голямата
камера; и седяхме наоколо и разговаряхме, ядяхме малките сладки
праскови, които се бяха нагрявали върху парче ламарина под слънцето, и
пиехме топлата и

трескава вода от цистерната, потопена под верандата;

и ви забавихме за вечерята ви поне с един час; и аз много съжалявах и
се срамувах от това тогава и се чувствам по същия начин всеки път,
когато си го спомня. (Пак там: 362 – подч. мое, Д. Г.)
И по-нататък:
Казах на Рикетс колко съжалявам, че преди време жена му заедно с
децата бяха подредени за снимки без да им бъде обяснено и се забавиха
за вечерята си, а той каза, нищо ѝ няма, с тон, който без жестокост казваше
също, че тя няма право на това, така че както и да се е почувствала, няма
значение. (Пак там: 388 – подч. мое Д. Г.)
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През тези няколко месеца Ейджи се рови из всеки ъгъл на техните къщи, следи
как водят своите финанси, как се хранят, готвят, почиват; разговаря с тях,
придружава ги на полето, дори остава сам в къщите им, докато те отсъстват, а
камерата на Еванс запечатва всичко, до което може да се докосне. Някак иронично,
но в своя стремеж да улови в детайли света на фермерите, той сякаш наистина се
превръща в шпионин, търсещ тайните на техния живот. Доколко те са били склонни
да се прикриват е трудно да се каже, но във всеки случай Ейджи вижда в тях такъв
стремеж. Начинът, по който го обяснява, е в съзвучие с неговата непроменяща се
настроеност – онази, с която той пристига при тях:
[…] и седяхме и разговаряхме; или по-скоро, ти говореше и най-силно се
смееше на собствените си хиперболи, оголвайки до корените на устните си
натрошените си зъби и ярко червени венци; и ме гледаше със страх прикрит
зад блясъка на смеха в очите ти, страх, който казваше „Господи, моля те
поне веднъж, само веднъж, не позволявай на този човек да ми се присмее
или да ме нарани (Мисля, че така и не преодоля това; предполагам, че
никога няма да успееш). (Пак там: 361)
Въпреки че в крайна сметка Ейджи успява да изпълни част от своята цел – да
създаде текст, който да провокира и възмути читателите от живота на техните
съграждани, не чрез сантименталност, а с показване на бедността в детайли – хората,
които описва остават белязани от възприетата от него представа за тях, с която той
идва при тях: бедни, голи окаяници, пред които той е недостоен.
Когато през 1941 година излиза първото и за дълго време единствено издание
на FM, Голямата депресия е отминала, а на нейно място се е появила Войната. В тези
условия малцина проявяват интерес към текста на Ейджи и фотографиите на Еванс.
Една от малкото положителни рецензии на книгата, озаглавена Greatness with One
Fault in It засяга именно начина, по който са представени описаните хора:
Провалът, за който говоря, определено не е литературен; той е провал на
моралния реализъм и се корени в неспособността на Ейджи да види тези
хора, като нещо по-различно от напълно добри. Не че прикрива това, което
е налице: той отбелязва съвсем откровено тяхната омраза към негрите и
никога не е лицемерно праведен, както Стайнбек или Хемингуей. Но той
пише за тези хора сякаш нямат никакви неизкореними човешки пороци; нито
дори искра от злоба или подлост, никакъв мрак или диви чувства, а
единствено сигурна и проста добродетел, която трябва да видим, като
резултат от тяхната тежка и грозна бедност. [...] Това, което създава тази

71

фалшива представа, е чувството за вина – вината на наблюдаващия за
неговата относителна свобода. Ейджи съзнава напълно тази вина и за да я
осъзнаем и ние, той ни дава безброй пасажи с автобиография и вглеждане в
себе си; той иска читателят да бъде напълно наясно с това, което е особено
и объркано в инструмента на записване – самият него. Но този метод,
въведен в името на обективността, не е успешен. [...] Той замъглява и скрива
истината за това, че бедността и страданието не са сами по себе си
добродетели. И въпреки това, струва ми се, текстът на Ейджи е найреалистичният и важен морален опит на нашето поколение. (Trilling 1942:
102)
Представеното дотук e показателно за някои от трудностите, които теренните
(и не само) изследователи срещат. Душевното терзание, което Ейджи изпитва,
изправен пред страданието, което си поставя за задача да улови и представи, е
общочовешко и като такова, то е разбираемо и извън разглеждания контекст. Но
същевременно точно в този опит за разбиране и описване на човешкото битие,
неговото изживяване го отвежда в насока, която прави проблемите му близки до тези,
които стават своеобразни за социалните науки. Натрапчивата мисъл за недостойнство
го кара да се съмнява в своите способности, а оттам и да размишлява върху тях, върху
възможността за извършването на поетото от него начинание като цяло. Именно воден
от морални, а не чисто научни търсения, той навлиза в тази проблематика, която покъсно ще бъде разисквана от редица мислители от социално-научното поле:
Често амбивалентно разположен на входни пунктове, обсесивно опитващ
се да разреши неизбежната дилема на идентичността на документалиста,
Ейджи

анализира

най-подробно

една

от

основните

конвенции

на

модернистичната етнография. Сцените на пристигане или първи контакт, на
запознанство, на признание и т.н. са сред тропите, които са се превърнали
в определящи жанра на наративната етнография, както в популярните ѝ
документални форми, така и в академичната социална наука. Както при
много други аспекти на Famous men, постоянното внимание към входните
сцени, тук включвам и случаите, в които опитът за достъп е провален,
изглежда далновидно. Режимът на „рефлексивна“ етнография, която се
появява около тридесет години след Famous men, на практика изисква
внимателно изследване на това, как теренистът „влиза в“ терена. Процесът
на получаване на достъп е това, в което етиката на документалната работа
е най-явно проблемна. Точно с неотклонната си самоанализа, ако не и
самобичуване, върху моралните обвързвания на дръзването да навлезе в
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увредения живот на три семейства на изполичари, Ейджи изпреварва
рефлексивния обрат в етнографското писане. (Dorst 2010: 42)
Днес творчеството на Джеймс Ейджи продължава да се радва на интерес. През
2005 година Fortune публикува текст със заглавието The Most Famous Story We Never
Told, в който са изложени историята на Ейджи и проучването му. Наред с писмата,
романите, сценариите и поезията на интерес се радват и двата текста, посветени на
изполичарите в плантациите с памук, които не само вълнуват, но и шокират, както с
показаното, така и с начина на показване.
Подобно на своя колега и приятел, Уокър Еванс отдавна е име във
американската и световната фотография, но също като в случая с Ейджи и за него
работата, която произлиза от няколкото прекарани месеца в Алабама, има отредено
специално място. Една от снимките, озаглавена Alabama Tenant Farmer Wife, на която
г-жа Бъроуз гледа право в обектива на Еванс е сред най-известните му творби и се
превръща в един от образите на бедността от този период. За нея Джери Томпсън,
един от последните асистенти на Еванс, пише:
На тази снимка г-жа Бъроуз с цялото си нещастие и може би доза
самосъжаление, просто отказва да бъде обект на вашето „социално
съзнание“: тя изобщо отказва да бъде обект – всичко на снимката я заявява
като пълноправен субект. (Thompson 2012)
Постижение, което вероятно самият Ейджи с радост би одобрил.
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Няма да забравя реакцията на моя близка, когато за пръв път заговорих за
работата си сред ромите: „Ти, каквато си беличка, какво ще правиш при тези хора?“
Това отношение изразява дълбоко вкоренените предразсъдъци, че НИЕ и ТЕ нямаме
нищо общо (а според някои крайни мнения и не трябва да имаме). Започвам с този
спомен, защото така започна и целенасочената ми работа сред ромски групи. Целта
на настоящия текст е да очертае в груби рамки проблемите, с които аз съм се срещала
и всеки млад изследовател е възможно да се срещне в работата си на терен.
Предразсъдъците, проблемът за идентичността и самоопределението, културният шок
и недостатъчните изследвания на протичащите процеси сред тези общности в
предходни периоди са само част от факторите, които ще се опитам да отбележа.
Ромите са трета по численост етническа група в България, която е натоварена
с най-ярък и видим негативизъм от страна на околните (Томова 1992: 82). Спрямо тях
се

възпроизвеждат

изключително

много

и

предимно

негативни

нагласи

и

предразсъдъци от страна на „не-ромите“ , а всеки положителен пример се оценява
56

като „изключението“, което потвърждава правилото. Негативното отношение е ясно
различимо в обществения и медиен дискурс, в които ключови понятия са „ромска
престъпност“, насилие, бедност, неграмотност. Това се регистрира периодично от
изследователите (Грекова 1996, 2008; Пампоров 2009, 2011; Томова 1992, 2011)57.
Медиите подхранват предразсъдъците и дистанциите, възпроизвеждат и втвърдяват
стереотипния образ на крадливия, мръсен и необразован циганин, който „не желае да
стане като българите“, пропускайки факта, че интеграцията е двустранен процес.
Процес, който не предполага едните да станат като другите (независимо в коя посока),
а да живеем заедно в едно общество.

Условно определение за всички, които не са идентифицирани от околните или не се
самоидентифицират като роми.
57 В периода на оформяне на текста за публикуване през месец юни 2017 г. текат събитията
покрай т.нар. „напрежение в Асеновград“
https://www.google.bg/search?client=safari&rls=en&q=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D
0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D1%81%D0%B5%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&ie=UTF-8&oe=UTF8&gfe_rd=cr&ei=svajWfvCNe7HXvTLp6AF, последно търсене 28.08.2017 г.
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Скицираната в няколко изречения картина на отношения между роми и нероми показва значението на предразсъдъците, които са неизменна част от света,
който ни заобикаля, от междугруповите отношения, но и от самите нас. Научният
дебат

в

културната

антропология,

социалната

психология,

социологията,

педагогиката, етнопсихологията дават различна гледна точка към проблема за
формирането на предразсъдъците, техните детерминанти и преодоляването им в
съвременните общества (виж напр. Грекова 1996, 2008, 2017; Топалова 2007; Томова
2013; Накова 2007; Пампоров 2009; Колева 2012).
Дефинициите за предразсъдък, които намираме сред най-популярните
резултати

в

интернет-търсачката

Гугъл,

са

сходни.

Според

Уикипедия,

предразсъдъкът е
необоснована предубеденост, негативна нагласа на човека спрямо нещо.
Той

е

прибързано

Предразсъдъкът

създадено

насочен

към

и

често

членовете

неаргументирано
на

определена

мнение.

група

или

определени тип поведение, категория и пр. поражда отрицателни или
неблагоприятни оценки за хората, принадлежащи към групата, без оглед
на опита или фактите.58
В сайта „Глобално образование“ предразсъдъците, заедно със стереотипите и
дискриминацията, са определени като „другари на невежеството“. Опростеното
разбиране за предразсъдък, което би трябвало да се предаде като знание към деца,
включва „отрицателно разбиране или отношение към група хора, които са различни
от нас, било по цвета на кожата, религията или езика“. Авторите продължават: „Това
разбиране служи като оправдание, че тази група от хора, всъщност, не заслужава
уважение, така както останалите хора“59. В Речник на думите в българския език
предразсъдъкът е определен като „Траен, привичен лъжлив възглед“60.
Условията,
информационни

в

които

източници

съществуваме,
дават

основание

и

значението
да

допуснем,

на
че

електронните
споменатите

определения освен най-разпространени в интернет, са и най-популярните обяснения
по принцип, защото са разбиранията, с които боравят нашите респонденти. Това са
малка част от възможните обяснения що е то предразсъдък, но ми се струва важно да
подчертая, че в дадените популярни определения, предразсъдъкът се свързва основно
с негативни характеристики и явления.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Предразсъдък, последно посещение на 28.08.2017 г.
http://devedu.eu/globaleducation/2013/04/запознайте-се-с-тримата-другари-на-нев/,
последно посещение на 28.08.2017 г.
60 http://rechnik.info/предразсъдък, последно посещение 20.08.2017 г.
58
59
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Що се отнася до употребата на понятието в научния дебат, то в основата на
настоящия текст е разбирането за предразсъдък като „предадено и прието на доверие
знание“, което определя отношенията и взаимодействията ни с другите хора, дадено
от Майя Грекова. Тя изрично подчертава, че тези отношения и взаимодействия се
основават на определени типизации, които не е задължително да се градят върху
негативни характеристики (Грекова 2017: 68). Близко до това е и определението
за предразсъдък, което цитира Алексей Пампоров: „антипатия, основана на погрешна,
но устойчива представа за дадена група, на която се приписват нежелани качества…“.
Предразсъдъкът е свързан със социалните стереотипи, които от своя страна са
„взаимствани наготово“ от индивида "обобщени представи на дадена социална група
по отношение на друга социална група, които може да имат позитивен, така и
негативен аспект“ (Пампоров 2009: 9-10).
Наличието на социални дистанции, основани на принадлежността към
определена етническа група и отразяващи „степените на разбиране и близост, както
между отделни индивиди, така и между дадени социални групи“ (Пампоров 2009: 10),
са елемент от условията, в които изследователите – етнолози, формират своята гледна
точка и извършват научната си и/или практическа работа. Изследователят (както и да
се самоидентифицира етнически) е носител на предразсъдъци, стереотипи и
определени нагласи, които се променят (или поне би трябвало да се разчупват) в хода
на натрупване и анализ на разнообразен емпиричен материал. Когато отиде на терен,
етнологът по правило влиза в ролята на безпристрастен наблюдател, регистратор и
анализатор на явления, натоварени с различни по сила обществен интерес и
напрежение. Със своята работа той може да допринесе за намирането на решение на
даден социален проблем, но и да задълбочи негативните явления, втвърдявайки
границите между представители на различни групи. Това предопределя голямата
отговорност, която изследователят носи спрямо хората, които са обект на неговото
изследване. В това отношение можем да откроим няколко основни момента:
-

събиране на теренния материал – тогава се установява контакти между

изследователят и респондентите, развиват се определени взаимоотношения, които в
значителна степен зависят от неговата подготовка и предварително формираната
нагласа спрямо хората, с които се среща;
-

интерпретация

на

събрания

материал

–

значение

тук

има

умението/неумението на анализиращия да пречупи собствените си виждания по
даден проблем и да представи гледната точка на участниците в изследването
безпристрастно;
-

представяне на резултатите – появява се възможността за директно и

индиректно влияние върху обществените нагласи чрез обществения отзвук,
който могат да постигнат резултатите от всяко едно изследване.
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Предразсъдъците и стереотипите имат отношение и към следващия важен
проблем на терена – идентификацията и самоидетнификацията. Изследователят отива
със своя научен проблем в населеното място и възниква въпросът кои са ромите? Как
и кои хора ние, в ролята си на изследователи, идентифицираме като роми (или
цигани) в изследваното населено място? Как и кои хора са определяни като роми (или
цигани) от местните хора? Какви екзо- и ендоними се употребяват на място? Как се
самоидентифицират хората, които отвън биват определяни за цигани (или роми)?
Проблемът за етническото самосъзнание и самоопределяне на различни нива е
засяган много често в литературата, като основните коментари са върху наличието на
преферирано самосъзнание сред ромите. Веселин Попов говори за тристепенен модел
на самосъзнание – към групата, към която принадлежи респондента (професионална,
езикова, религиозна); към общоциганската общност и към макрообществото, в което
живеят (Попов 1992). Алексей Пампоров от своя страна обвързва проблема със
самоидентифицирането с проблема за броя на ромите в България. Коментирайки
разликите в резултатите от преброяванията на населението и експертните оценки за
броя на ромите, той отбелязва, че анализаторите нямат право да причисляват никого
към някоя група, ако той не се счита за член на съответната група. Авторът подчертава
необходимостта от изследване на структурата на ромската идентичност и как ромите
дефинират своята идентичност сами (Пампоров 2006: 40-43).
Етнологът се изправя пред този проблем на терен, когато външното
определение, дадено за определен респондент, че е циганин (или е причислен към
някоя ромска общност), не съвпада с неговата самоидентификация. В много от
случаите самоидентификацията зависи от престижността, която според информатора
носят различните групи в населеното място. Например, на терен срещам роми, които
поради някаква причина са напуснали квартала и общността. За тях се казва, че са
„интегрирани“ или, че са „като българите“, но самите те или не говорят за произхода
си, или се причисляват към българите. Понякога са се преместили да живеят в смесен
или изцяло български квартал. Могат да бъдат деца от смесен брак или самите те са
част от смесен брак. Причисляват се към българите от околните, понякога и от хората
в общността, от която излизат, защото имат образоване, работа, децата им ходят на
училище и живеят в по-престижен квартал61. Така в ромския квартал в гр. Вършец
срещнах жена на около 45-50 години, която не крие, че е от ромски произход, работи
ежедневно в квартала с „нейните хора“, както тя ги нарича, но те ѝ казват
„българката“.

Ромският

квартал

във

Вършец

е

много

беден,

с

голям

брой

Тук можем да поставим и въпроса за случаите, в които дадена общност определя за „цигани“
някакви хора, тъй като са носители на приписвани на циганите негативни характеристики, найчесто многодетни семейства с невисоки доходи. Това е свързано с негативната употреба на
етнонима и превръщането му в етикет. Този проблем заслужава отделна публикация и няма да
се спирам подробно тук.
61
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маргинализирани многодетни семейства, живеещи в малки къщички или бараки без
ток и вода, които нямат образование и всяко отделяне от тази общност е голям успех.
Интересното е, че в семейства, напуснали общността, се пази знание за
ромския произход, но то излиза или сред много близки външни за общността хора,
или единствено в собствената общност. Някои хора по никакъв начин не позволяват
да бъдат свързани с „циганите“. Попадала съм на случаи, в които млади хора, родени
след 1989 г., кръстени с турски (или мюсюлмански) имена, променят малките си
имена, за да не бъдат свързвани директно с ромския си произход. Родителите са
променили имената си вследствие на принудителните преименувания с български,
християнски, а след това не са ги сменили, вероятно заради приемането на попрестижната българска идентичност. Така техните деца остават с мюсюлманско малко
име, а бащиното и фамилното име са християнски, което е знак за ромския произход
сред не-ромите, живеещи около тях.
Преживяването на идентичността, самоопределението и социалните
връзки, които поддържат с представители на различните общности, в тези случаи са
строго

индивидуални

и

заслужават

особено

внимание

от

страна

на

интервюиращия, независимо от изследвания проблем в момента на разговорите и
интервюто. В много от случаите темата за произхода е травматична в различна степен
за всеки човек. Това личи по емоционалните изказвания на хората, които изразяват
свои страхове, разказвайки за различни дискриминативни прояви, включително за
прояви на насилие, спрямо тях или техни близки, или споделят притесненията си за
настоящето и бъдещето на техните деца. За изследователя това има значение в два
момента от процеса на изследване. Първият момент е по време на провеждане на
интервюто, когато е установена крехката доверителна връзка интервюиращ –
респондент. Вторият момент идва по-късно, при интерпретацията на събрания
материал и подготовката за публикация. При публикацията, дори и при желание да
бъде запазена анонимността на хората, участвали в изследването, съществува риск
респондентът да бъде разпознат от близки или по-далечни познати, приятели, колеги.
Тогава идва въпросът не само как изследователят определя етнически даден човек62,
а как би могъл да използва събраната информация и каква част от нея да включи в
текста, за да не се наруши социалната система, която съществува в населеното място
и общността.
Социални дистанции се регистрират и между представители на различни
ромски групи и фамилии в едно населено място или селищна система. Освен
традиционните разделения по религиозен, езиков, професионален признак, се
наблюдават значителни разлики в нивото на образование и социално-икономическото

Необходимо е да направя уточнението, че това правим в текста когато изследваме проблем,
за който това е значима характеристика на респондента.
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състояние на хората в ромските махали. Живущите в отделни квартали или улици, въз
основа на тези признаци, се различават по степента си на интегрираност с
мнозинството. За да илюстрирам това, ще дам за пример град Благоевград, където
ромите са разделени условно в три махали.
Махала „Предел“ наброява около 700 души. Тя се намира под Зоопарка в
Благоевград и представлява множество бараки (или бидон-вили), построени върху
един склон, между които се преминава по тесни улички. Няма водоснабдяване,
канализация и изградена електропреносна мрежа. Проблем е достъпът до чиста вода
за живущите в бараките, които могат да използват вода от две чешми в края на
махалата. Няма ограда. Махалата е достъпна и лесно видима за преминаващите по
околните улици. Българите в нея се броят на пръстите на ръката. Голяма част от
живущите роми там са безработни, без здравни и социални осигуровки, а децата не
посещават редовно училище. В непосредствена близост се намират „Старата“ и
„Новата“ махала, в които ромите наброяват общо около 1000 души. В тях циганите
живеят смесено с българите, образовани са, имат разнообразни професии, част от тях
работят в чужбина. Визуално могат да се различат по това, че в „Новата“ махала
хората живеят предимно в блокове, а в „Старата“ махала – в къщи. По-голямата част
от тях са „като българите“. Трите махали заемат сравнително малка площ и са една до
друга. Първото, което ми прави впечатление оглеждайки се, е „Предела“, въпреки че
в онзи момент с моите информатори вече бяхме преминали няколко пресечки в
ромската част на града. В „Предела“ се набива на очи бедността, мърсотията,
схлупените и разположени нагъсто постройки, и многото (голи и боси) деца по
улиците. Това различие е най-„видимо“ за външния наблюдател, защото то в найголяма степен се откроява от познатото „наше“ (част от което е изследовятелят нером), докато „интегрираните роми са невидими“63. Така например, в гр. Каварна няма
ясно отграничение за външния човек между българската част на града и ромския кв.
„Хаджи Димитър“, защото няма разлика в благоустройството в и извън квартала. Дори
и там, обаче, в най-крайната улица от страната на морето има бедни, схлупени,
мръсни постройки и общежитие, в което живеят маргинализирани семейства.
В почти всяко населено място, в което има ромски общности и групи, е
възможно етнологът да попадне на местата, където са отделени най-бедните
домакинства, живеещи в изключително лоши условия, без ток, вода и достъп до
социални

и здравни

услуги. Наличието им на

пръв поглед препотвърждава

формирания и периодично подхранван негативен образ на ромите. Срещата на

Цитатът е от интервю, записано през декември 2014 г. с млада ромка с висше медицинско
образвание. Този израз се превърна в лозунг при провеждане на различни кампании насочени
към преодоляване на стереотипите, напр. „Ние не сме изключение!“
https://www.youtube.com/watch?v=OjePA9cV44A и TEDx http://www.safesex.bg/bg/2010-10-2914-06-22/52-2010-10-29-14-12-30/212--tedmladostwomen.
63

80

неопитен специалист (независимо дали е изследовател, социален работник, общински
служител или друг) с тази част на кварталите и махалите води до емоционални
реакции – от страх, погнуса, през съжаление, тъга, безсилие, които са породени от
културния шок при сблъсъка с различната реалност. По-дългото време, прекарано на
терен, обаче, постепенно очертава изключително шарена картина, в която се
сблъскват опозициите традиция и модерност, бедност и богатство, чисто и мръсно,
пълна неграмотност и добро образование, и т.н.
Маргиналните семейства и домакинства присъстват като част от множество
доклади и преброявания на различни институции и организации, изготвяни по
определени теми (напр. предоставяне на определена социална услуга; мониторинг на
определено заболяване; планиране на деца, които ще влязат в училище; превенция
на рисково поведение/трафик или отпадане от училище64), но това не е достатъчно за
формирането на адекватна картина за повечето ромски квартали и общности,
живеещи в тях. Малко са описанията на процесите, които протичат в тези части на
кварталите и рядко имаме обяснение на въпроси като как и защо точно тази улица се
е отделила; откъде са дошли хората, живещи в полето; с какво биха могли да се
изхранват и т.н. Рядко в този тип документи се говори за т.нар. „интегрирани роми“
или за тези с добро социално-икономическо положение. Това допълнително
затруднява работата на изследователя, особено при подготовката за теренно
изследване, а неотчитането на коментираните специфики и индивидуални различия
би могло да доведе до грешни резултати в интерпретацията.
На терена натрупалото се социално напрежение влияе и на двете страни в
изследователския процес. Изследователите по-трудно преживяват културния шок и
това се изразява, включително и външно, още от начало при осъществяването на
контакти с респондентите. От своя страна, респондентите засилват недоверието си
към „чуждия“ (за населеното място, махалата, общността, групата) човек. По тези
места хората се чувстват изключително зависими от социалните политики и
отношението на институциите – например, заради обитаването на незаконни жилища
и пасивните форми за осигуряване на прехраната (социални помощи, детски
надбавки). В град Царево през 2016 г. на въпрос дали е провеждано някакъв вид
преброяване в маргинализирания ромски квартал „Мандрата”, респондент споделя, че
ако външен човек влезе в квартала, за да прави преброяване, населението там
нарочно ще даде невярна информация. Отговорът на въпроса защо беше кратък: „От
страх“65.
След недоверието идват желанията и очакванията към външния човек, които
не е възможно да бъдат удовлетворени. В изолираните, маргинални части на

64
65

По всяка една от тези теми могат да се вземат за пример изследванията на УНИЦЕФ.
Мъж, около 40 г., от ромски произход, гр. Царево, ул. „Грънчар”.

81

махалите, които съм посещавала и продължавам да посещавам, често ми се случва да
посрещнат непознатия с реплики като „Кога ще павират улицата?“, „Плащаме си
водата!“, „Детето има нужда от лекар!“, преди да бъде зададен какъвто и да било
въпрос. Запознанството с изследователя отнема известно време. Време, в което той
първо обяснява по най-лесния и разбираем начин кой е и какво прави в тази част на
махалата, а след това успява и да направи разграничение между себе си и
служителите на институциите, от които жителите се страхуват. Най-тежка е срещата
с децата, защото те не очакват нищо, освен мила дума, усмивка или просто да те
хванат за ръка, но отношението към тях в този момент, е решаващо за формиране на
тяхното отношение към външния свят и мнозиството. Особено в случаите, когато те са
родени в най-изолираните географски места в и около селата или най-бедните части
на градовете, когато не са излизали от границата на махалата, не са посещавали
училище и не са се срещали с външни на общността роми или българи.
На последно място, но не по важност, ще отбележа един съществен проблем
в изследванията на ромите, който се отнася до тяхната документална и библиографска
част. Съществуват огромни масиви от информация и изследвания, посветени на
ромската проблематика, но въпреки усилията на изследователите през последните
близо 30 години, все още липсват достатъчно задълбочени анализи за протичащите
процеси сред конкретни отделни общности и райони през комунистическия период от
1944 г. до 1989 г., когато са се родили и живяли голяма част от нашите респонденти
в момента. През този период традиционната култура и начин на живот на ромските
групи търпи изключителни промени под влияние на:
-

процесите на седентаризацията около и след 1958 г.

-

действията насочени към формирането на единна социалистическа

нация; част от тях са мерките, взети за ограмотяване/образование на населението (не
само етническите малцинства), срещу турчеенето.
Това положение налага, където е възможно, да се обърнем към архивите и да
допълваме събраната теренна информация с документи от различни архивни фондове
и от периодичния печат в населените места. Няма да се спирам подробно на това,
което все пак съществува като информация, и на политиката спрямо циганите. Някои
съвременни автори с принос по темата са: Улрих Бюксеншутц, който ни дава обща
картина за политиката спрямо малцинствата (Бюксеншутц 2000); Майя Грекова с
документалното

си

изследване

на

ромите

в

София

(Грекова

2008);

Елена

Марушиякова и Веселин Попов (Марушиякова и Попов 2007). Задълбочено изследване
за периода прави и Пламена Стоянова, но то е фокусирано изключително върху
архивни материали и не третира в дълбочина личното преживяване на случващото се
(Стоянова 2017).
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В така очертаните широки проблемни полета същественият въпрос за
изследователя е как да запази обективността си? Как да не се поддаде на
стереотипните представи или на съжалението? Как да раздели личното си отношение
към някого от професионалната необходимост не само да контактува с него, но и да
гради онази специфична връзка между респондент и интервюиращ, която прави
възможно ние, етнолозите да навлезем в света на хората. Не на последно място по
важност са и въпросите, свързани с формирането, но и преодоляването на
предразсъдъците и стереотипите от страна на изследователя. Планирането на подълготраен терен (когато е необходимо), добрата предварителна подготовка и
намирането на подходящи контакти, през които да „влезем“ в махалата и общността,
са ключови. Единствено спазването на етичен кодекс може да ни осигури приемане в
капсулирани общности. Етичният кодекс започва с външния вид, преминава през
нашето поведение и отношение, за да стигне до представянето и интерпретацията на
събрания материал. Те следва да бъдат без емоционални крайни оценки (независимо
в коя крайност), така че да се запази достойнството на информаторите и
взаимоотношенията вътре в общността и социалната система.
В този текст посочих някои фактори, които са повлияли върху работата при
провеждането на терен от мен. Смятам, че е необходима по-широка дискусия за това
как подхождаме, когато засягаме социално-значими теми в изследванията си като
студенти, а по-късно и като професионалисти. Универсално решение няма, но пак ще
се върна на отговорността – етнологът носи отговорност първо към хората, които
стават част от изследването му, а след това и към формирането на нагласи и
обществения отзвук, които следват издаването и разпространяването на резултатите.
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ЕТИЧНИ ГРАНИЦИ ПРИ ПОВЕЖДАНЕ НА АНТРОПОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ В
ИНСТИТУЦИЯ
Петя Петрова

Резюме: Смятам, че при провеждане на теренно изследване един от най-важните
въпроси е свързан с етиката. Изследователят има определени отговорности, които трябва да
спазва. При осъществяване на изследване в институция, ако антропологът/етнологът е и
служител в нея, той трябва да спазва и етичния кодекс, обвързан със същата тази институция.
Ако служителят изпълнява и ролята на медиатор/посредник в определени моменти, свързани с
работата му, той носи отговорност и за спазването на принципите на медиацията. В текста найобщо ще разгледам и проблематизирам трите роли, които съм изпълнявала в определени
моменти от изследването си и работата си, а именно на изследовател, служител и медиатор.
Ключови думи: етика, изследовател, служител, медиатор/посредник.
Информация за автора: etq@abv.bg, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

В настоящия текст понятието граница се разглежда не въз основата на
физическите, културни, психически и др. разграничителни функции, които дадена
граница може да притежава, а онези, свързани с етичния кодекс, съпътстващ
функционирането на дадена институция. Когато пък говорим за етика, трябва да сме
наясно, че тя е набор от писани и неписани правила, които са особени в различните
общества, култури, институции (били те семейни, образователни, работна среда за
индивида и пр.). В този случай разглеждам писаните правила, които са очертани в
дадени институции за извършване на определена трудова дейност. Под институция,
съответно, имам предвид работното място на индивида. Тъй като това работно място
може да бъде повече от едно и всяко от тях да борави с различен етичен кодекс,
възникват ситуации, които изискват авторефлексия и преосмисляне на позицията/
позициите на индивида. Поради тази причина във фокуса на текста е именно
осмислянето на позициите ми във връзка с институциите, които представлявам.
Темата е резултат от работата ми по докторската теза „Ромите и институциите:
форми на посредничество”. Тя е свързана с антропологичното ми теренно изследване,
проведено в Дирекция „Социално подпомагане” – град Пловдив, където работих две
години като социален работник. Отделът, в който бях назначена, е „Социална
закрила”, а районът, в който извършвах работата си – район „Източен”, обхващащ
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квартала, по-известен като „Столипиново” в гр. Пловдив, по-голямата част от чиито
жители са от ромски произход66.
Социалният работник всъщност е на най-ниско стъпало в йерархията на
институцията и е подчинен на всички останали, които заемат по-високи позиции от
него – главен социален работник, началник отдел, директор и т.н. Работата на
социалния работник е директно свързана най-вече с т.нар. „граждани”67 – той приема
и обработва документи, извършва социални анкети за преценка на нуждата от
подпомагане и пр. Неговата работа обаче се съгласува и одобрява от тези, на които е
подчинен. Тъй като комуникацията между него и главния социален работник е винаги
пряка, случаите най-често се консултират с главния социален работник. По този начин
социалният работник влиза в ролята на посредник 68 между институцията, която
представлява, и „гражданите”.
Така могат да бъдат откроени три роли, позиции, които е било нужно да
заемам, а едновременно с това и да удържам границите им – на изследовател, на
служител и на посредник. Всяка от тези позиции има Кодекс за поведение, свързан
със съответната длъжност. Теренното изследване е съпроводено с поставянето на
множество въпроси от страна на изследователя. Темата трябва да бъде интересна за
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Названието „роми“, което използвам в текста, изисква обосновка. Това обобщено название

създава впечатление, че става въпрос за хомогенна общност, но в действителност тази общност
е изключително нехомогенна и се разделя на множество групи и субгрупи, които се
идентифицират/ самоидентифицират по различен начин и водят различен начин на живот в
зависимост от своята култура, религия и др. (Вж. по-подробно в Пампоров 2008.) Така и по
моите наблюдения повечето от хората в посочения квартал имат различна от „ромската”
идентичност. Тук обаче няма да навлизам в подробности кой, кога, като какъв се самоопределя,
защото не това е целта на изследването, както и на настоящия текст. Използвам общото
название „роми”, първо, защото е „обявено” за „политически коректно” и прието в официалните
международни документи, и второ, защото фокусът в изследването ми не е върху общността, а
върху институцията и поради тази причина нямам нужда от данни, свързани с идентификация.
67

Хората, които се ползват от услугите на „Социално подпомагане”, са наречени „граждани” в

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
68

„Посредничество” по-скоро се възприема като синоним на медиацията, а най-общо казано

може да се определи като доброволна и поверителна процедура, при която неутрална трета
страна помага на две или повече страни за постигане на споразумение при наличие на спор,
което да удовлетворява всяка от страните (Вж. по-подробно в: чл. 2 от Закон за медиацията и
Уикипедия: Посредничество). В настоящия текст използвам по-широка дефиниция за понятието,
като под посредничество имам предвид форми на взаимодействие, подпомагащи комуникацията
между служители и роми.
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него, но това само по себе си не е достатъчно за извършване на проучването.
Антропологът/ етнологът е обвързан със спазването на етични принципи. Когато обаче
проучването се провежда в дадена институция и изследователят изпълнява ролята и
на служител в същата тази институция, той трябва да спазва съответния Етичен кодекс
за поведение на служителя. Има случаи, в които обаче ролята на служителя е
свързана и с една друга не толкова официална такава, която е необходима във връзка
с

условията

на

работа,

и

това

е

описаната

по-горе

роля

на

посредника.

Посредничеството също има своите принципи. По какъв начин се съвместяват, или не
се съвместяват, етичните принципи при съчетаването на тези три роли?
По

време

на

работата

си

като

социален

работник

не

съм

„крила”

изследователския си интерес към ромите, както и към институцията. Този интерес
обаче се породи неочаквано и вследствие на работата ми, затова смея да твърдя, че
по-скоро темата е избрала мен, а не обратното. От една страна, с течение на времето
изследователският интерес ме сближи с наблюдаваните от мен хора, които също така
са и обект на социално подпомагане. Така между социалния работник и обекта на
социално подпомагане се изгражда в известна степен доверие, което смятам, че ми е
помогнало да „играя” по-качествено и трите си роли. Това доверие обаче се руши
лесно при дадени обстоятелства, поради ролята ми на социален работник, тъй като в
очите на хората, които подпомагам, аз изначално съм заела страна – тази на
институцията

„Социално

подпомагане”.

От

друга

страна,

при

същите

тези

обстоятелства, когато е поставено под въпрос качеството на изпълнение на заеманата
от мен в момента позиция, започнах да си задавам въпроси като „Редно ли е
социалният работник да е толкова близък с обекта на социално подпомагане?” и „Къде
следователно е границата между различните видове етични принципи, които трябва
да спазвам?”. Смятам, че етичните кодекси в изпълнение на ролите ми като
изследовател, служител в държавната администрация и медиатор/посредник имат
своите допирни точки, но точно в това се състои и тяхното противоречие и взаимно
изключване в определени моменти.
Отговорът на въпроса дали се съвместяват или не етичните принципи на трите
заемани позиции, изисква преглед и анализ на следните документи: Принципи на
професионална отговорност, приети от Съвета на Американската антропологична
асоциация, 1971 г.69; Етични насоки за добра изследователска практика, приети от
Асоциация на социалните антрополози от Обединеното кралство и Федерацията, 2011
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http://www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?ItemNumber=1656
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г.70; Етични принципи на Международната федерация на социалните работници 71;
Етичен кодекс на Българската асоциация на социалните работници72; Кодекс за
поведение на служителите в държавната администрация 73; Закон за медиацията74.
Анализът, съответно, върви ръка за ръка с примери от практиката ми.
На първо място ще разгледам документите Принципи на професионална
отговорност, приети от Съвета на Американската антропологична асоциация, и Етични
насоки за добра изследователска практика, приети от Асоциация на социалните
антрополози от Обединеното кралство и Федерацията. Те са свързани с позицията ми
на изследовател и институцията, ако може да се нарече така, на антрополозите/
етнолозите не само в България, а и по света. За да не цитирам изцяло заглавията на
документите по-надолу в текста, ще ги назовавам общо „етични принципи/насоки на
изследователя”.
Етичните принципи на изследователя зависят от обстоятелствата, в които е
поставен – дали е в „чужда” държава или в „своя”, дали работи към дадена
организация или не и др. Във всички положения обаче етиката е насочена към
дисциплината, колегите, студентите, спонсорите, субектите, правителствата (свои и
чужди), отделните индивиди и групи, с които се работи на терен, по-широкото
общество и изследването на процесите и въпросите, засягащи общото благосъстояние
на хората. Изследователят още преди извършването на изследването (по време на
т.нар. предпроектно проучване) е заставен да обмисли всички варианти, така че
проучването му да не засегне която и да било от страните, участващи в него. С други
думи, той носи отговорност за възникването на потенциални проблеми и тяхното
разрешаване, без това да навреди на участниците в изследването или на научната
общност. Етичните указания като цяло разглеждат етапите на подготовката, процеса
70

https://www.theasa.org/downloads/ASA%20ethics%20guidelines%202011.pdf

71http://www.ifsw.org/cm_data/Ethics_in_Social_Work_Statement_of_Principles_-

_to_be_publ_205.pdf
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http://socialaffairsru.weebly.com/104510901080109510771085-108210861076107710821089-

10851072-10891086109410801072108310851080110310881072107310861090108510801082.html
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-

A3qRlkXcMIJ:www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD
%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%
25B0_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25
D1%2581%25D0%25B8/Kodeks_za_povedenie_na_d_sl.sflb.ashx+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
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http://lex.bg/laws/ldoc/2135496713
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на теренната работа и процедурата по писане. Във всеки случай етичните принципи
зависят от организациите и техните етични норми, не толкова от поведението на
изследователя. Те могат законно да се различават. Насоките в тези документи са с
цел подпомагане на изследователя справедливо и задоволително за разреши
дилемите си, ако има такива.75
От тази гледна точка е важно да се каже, че позицията ми на докторант
всъщност не ме обвързва с дадена организация и няма точно определени принципи,
които трябва да следвам (във връзка с изследването) и които да се различават от тези
в цитираните документи за етични принципи на изследователя. От една страна, в този
случай етичните насоки, предложени в тези документи, зависят изцяло от моята
интерпретация по казусите, породени от заеманите от мен различни позиции. От друга
страна, като служител в институция („Социално подпомагане”) аз съм длъжна да
спазвам етичните норми на този вид организация. Извършването на изследване в
институция не е поставено като отделен „проблем” за обсъждане в етичните насоки
на

изследователя,

особено

когато

се

прави

т.нар.

„включено

наблюдение”

(наблюдение чрез участие) като част от обекта на изследване – институцията. Това
поставя изследователя често в много трудна позиция, която изисква постоянното
преосмисляне на методите, целите, въобще на начина на проучване. Освен това, той
трябва да се научи да поставя граници между работа и изследване.
Основната отговорност на изследователя е към изследваните. Той трябва да
направи всичко възможно да защити тяхното физическо, социално и психологическо
благосъстояние, както и да зачита личния им живот. Ролята на социалния работник
обаче, съотнесена към тази основна отговорност на изследователя, е да „навлиза” в
личния живот на хората. Това става чрез извършване на социални анкети в домовете
на обекта на социално подпомагане за преценка на правото му на подпомагане. Нещо
повече, Законът за социално подпомагане76 и Правилникът за прилагането му77, с
които борави институцията, предопределят до голяма степен начина на живот на
обекта на подпомагане. Това става чрез изкуствено „създаване” на образи на
кандидатите за социално подпомагане от ромски произход. Например, има условие,
според което, ако „кандидатът” за подпомагане е „сам родител” с едно или повече
деца, той/тя получава по-голяма парична сума месечно, ако отговаря и на останалите
условия за подпомагане78. Така много често социалният работник (и не само – това

Вж. по-подробно в: Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth
(ASA) Ethical Guidelines for good research practice и Principles of Professional Responsibility
Adopted by the Council of the American Anthropological Association.
76 http://lex.bg/laws/ldoc/2134405633
77 http://www.lex.bg/laws/ldoc/-13038592
75

78

Вж. чл. 9, ал. 3, т. 10 от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане.
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може да се види и в медиите) чува „аз съм самотна майка” и това е образът, в който
повечето ромски жени се стремят да се впишат. Този образ, според тях, им помага за
получаването на социални помощи, защото създава впечатлението, че няма кой да се
грижи както за тях, така и за детето/децата. По този начин ромската жена през деня
(докато изтече работното време на социалния работник) играе ролята на самотна
майка и нейното всекидневие е обвързано изцяло с приемането, потвърждаването и
преутвърждаването ежедневно на тази и/ или друга роля. При тези обстоятелства
изследователят неизменно трябва да си зададе въпроса дали всичко, което наблюдава
по време на работата си като социален работник може да бъде използвано в
изследването и до колко информацията, получена през това време, е достоверна.
Именно тук може да се види ясно и противоречието между двете роли – на
изследовател и на служител. Изследователят не се намесва в живота на участниците
в изследването, а единствено наблюдава, докато социалният работник пряко или
косвено „нарушава” по някакъв начин „нормалното” всекидневие на кандидатите за
социално подпомагане.
Друга отговорност към изследваните е свързана с тяхното информирано
съгласие, съобщаване на целите на проучването и анонимност. От гледна точка на
работата като социален работник – със самото подаване на документите индивидът е
наясно, че се „съгласява” (по-скоро няма избор) социалният работник да се „намеси”
изцяло във всекидневието му и да разбере всичко, което го интересува за начина му
на живот. Целта на служителя е ясна – да провери дали индивидът отговаря на
условията за социално подпомагане. Анонимността и поверителността на данните
трябва да се спазват и информацията да не „излиза” от рамките на институцията. Този
вид отговорност препраща и към медиацията, която също се опира на информирано
съгласие и анонимност. Те ще бъдат разгледани по-подробно при прегледа на Закона
за медиацията.
Етиката на изследователя, в т.ч. разгледаните по-подробно отговорности на
етнолога/антрополога към изследваните (да защити тяхното физическо, социално и
психологическо благосъстояние; зачитане на личния им живот; да бъде получено
тяхното информирано съгласие; да им бъдат съобщавани целите на проучването; да
бъде запазена тяхната анонимност) се „сблъсква” с отговорностите на служителя и
тези на обвързаната със служителя роля на посредника. От една страна, някои от
отговорностите си противоречат – като при намесата в личния живот например. От
друга страна, проблемът е свързан с това като какъв те виждат най-вече
събеседниците/ „гражданите”. За тях в повечето случаи ролята на социалния работник
е водеща, а служителят изначално е заел страна – на институцията „Социално
подпомагане”, което подкопава най-важния принцип на медиацията – неутралността.
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От трета страна, удържането на противоречията, възникнали при опита за спазване
на етичните принципи и на трите позиции, налагат ограничаване на обхвата на
изследването, методите и информацията, която изследователят може да предложи на
публиката. С други думи, да постави граници пред изследователския си труд.
В разгледаните документи за етичните принципи изрично е отбелязано, че
чрез тях не се налага строг набор от правила, подкрепени от институционални
санкции, предвид различията както в моралните предписания на отделните лица, така
и в условията, при които те работят. Въпреки това, изследователят, особено когато
проучването му е обвързано с институция, в която също така работи, е поставен пред
непрекъснати колебания за това кое е редно, кое е грешно, как да съчетае изобщо
заеманите от него позиции по най-правилния възможен начин. А крайната цел е да
запази доверието на участниците в изследването.
Документите, представящи най-общо етичните принципи на социалния
работник са национални и международни етични кодекси на професията: Етични
принципи на Международната федерация на социалните работници; Етичен кодекс на
Националната
Българската
служителите

асоциация
асоциация
в

на
на

държавната

социалните
социалните

работници,
работници;

администрация .
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Те

САЩ;

Етичен

Кодекс

за

посочват

кодекс

на

поведение

на

принципите

за

професионално поведение на практикуващите длъжността социален работник.
С оглед на посочените по-горе документи може да се каже, че като
основополагащи ценности и принципи на професионалното поведение в социалната
работа могат да се откроят:
• социалната работа е служба в интерес и полза на обществото и хората в
неравностойно положение в него;
• конфиденциалност;
• честност;
• взаимодействие и институционално сътрудничество;
• почтеност;
• чувствителност към културната и етническа идентичност.
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Тук е необходимо и уточнението, че в България социалният работник не е държавен

служител, а служител в държавната администрация. Най-съществената разлика между двата
статута е, че държавният служител може да заема ръководна и експертна длъжност. В случая
държавни служители са например Главен социален работник, Началник отдел, Директор.
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Специално внимание бих искала да обърна на Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация. В глава първа (Общи положения) е
отбелязано: „Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на
законност, лоялност, честност, безпристрастност…, отговорност и отчетност” (чл. 2,
ал. 1). Втора глава от същия Кодекс е наречена „Взаимоотношения с гражданите”.
Тези

взаимоотношения

включват:

безпристрастност,

равнопоставеност

на

разглежданите случаи и лица, конфиденциалност, изграждане на доверие между
служителя и гражданите. (Вж. чл. 2, чл. 3 и чл. 4). Глава четвърта е озаглавена
„Конфликт на интереси” и там се посочва, че „при възлагането на служебна задача,
чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и
неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя
ръководител” (чл. 12, ал. 2).
На пръв поглед принципите в този Кодекс (както и останалите цитирани
документи, свързани с етичните принципи на социалния работник) наподобяват тези
на изследователя и на посредника. Някои от тях са едни и същи, като например
конфиденциалност, безпристрастност, дори може да се каже и доверие. Как се
съвместяват?
Нека да разгледаме „доверието” от гледна точка на служителя (социален
работник и посредник). Да, той се стреми да изгради доверие с обекта на социално
подпомагане. Кога обаче това не се случва? Бих казала в повечето случаи. Давам два
примера. Първо, когато кандидатът за социално подпомагане играе „двойна игра” 80,
т.е. „влиза” в определен образ, за да отговаря на условията на подпомагане и този
образ трябва да се поддържа постоянно. По този начин той няма как да има доверие
на служителя, защото в момента, в който социалният работник/посредникът разбере
„истинския” му образ, това означава, че трябва да прекрати подпомагането. Второ,
когато до даден момент кандидатът за социално подпомагане отговаря на условията,
но след това, по определени причини, това не е така, или получава по-малка сума, а
не може да разбере защо (това е често срещано при работа с роми, понеже повечето
от тях не знаят добре български език и комуникацията се осъществява трудно). В този
момент доверието изцяло се губи, защото „гражданинът” има усещането, че
служителят не иска да му помогне. Следователно, доверие може да се изгради в
голяма степен само когато гражданинът е удовлетворен и получава помощи и докато
ги получава. Съответно, изследователят няма как да очаква, че е достигнал висока
степен на доверие и че това доверие ще трае винаги. Той трябва да е подготвен, че
80

Използваното понятие „двойна игра” е заимствано от Пиер Бурдийо, според когото двойната

игра е игра по правилата на играта до самите граници, до нарушаването на правилото по
правилото. (Бурдийо 1997)
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има много случаи, в които образът на служителя „хвърля” сянка на този на
изследователя и получената информация може да бъде манипулирана от ситуацията.
Относно безпристрастността, с риск да се повторя, от една страна, когато аз
съм в ролята на изследовател, е много лесно да попадна в „клопката” на
пристрастието, когато се сближа със своите информатори. От друга страна, в ролята
ми на служител, аз трябва да бъда безпристрастна, за да мога да свърша работата си
качествено, но за тази цел трябва да се откъсна доколкото е възможно от ролята на
изследовател и да разгранича получената информация на работен терен и на терен
на изследване (това важи и за конфиденциалността). В ролята ми на посредник, от
трета страна, няма как да бъда безпристрастна, защото, както споменах и по-горе в
текста,

аз,

със

самата

си

официална

длъжност

(социален

работник)

и

посредничеството, което осъществявам в институцията „Социално подпомагане”
между нея и нейните „обекти” на подпомагане, очевидно съм заела страна – тази на
институцията и няма как да я избегна.
Може да се обобщи, че и в трите заемани роли изграждането на доверие е под
въпрос. То се печели трудно (дори не се печели изцяло) и се губи много лесно. Според
мен, причината e наблюдаваната липса на доверие като цяло в институцията
„Социално подпомагане”. По тази причина изследователят винаги трябва да има едно
на ум, че по време на изпълняване на служебните си задължения не може да очаква
печелене на пълно доверие от страна на информаторите, колкото и време да прекарва
с тях, и да преосмисли подхода си. Когато става въпрос за безпристрастност,
изследователят трябва да има предвид, че когато заема едновременно трите позиции,
трябва да запази своето безпристрастие доколкото е възможно и да удържа
непрекъснато границата между изследване и работа. Безпристрастността при
посредника, както споменах, е невъзможна, докато той е част от съответната
институция и не заема отделна официална позиция на медиатор, която да бъде
наистина неутрална. Конфиденциалността/поверителността също трябва винаги да се
поставят под въпрос – коя информация, кога, къде и при какви обстоятелства може
да използва изследователят, социалният работник и посредникът. Причината е найвече в това, че информацията в този случай (при провеждане на изследване и
служебна работа) е получена с различни цели и по различен начин.
Документът, отразяващ позицията ми на посредник (макар и не толкова
официална), е Закон за медиацията. За целта на текста ще разгледам някои от
принципите на медиацията, които трябва да спазва всеки медиатор, ако иска
посредничеството да завърши успешно и да удовлетвори всички страни. Дискутирам
тези принципи с оглед на въпроса възможно ли е страните да бъдат удовлетворени и
да се извърши „истинска” процедура по медиация при дадените обстоятелства, а
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именно социалният работник да бъде и посредник между началниците си и
„гражданите”.
• Доброволност: Понеже по-горе обсъждах донякъде този въпрос, тук ще
наблегна, че позицията на посредника е следствие и продукт на работата на
социалния работник. Тя сякаш е част от него. Така посредничеството дори остава
„скрито” от погледа на „гражданите”, които всъщност са едната страна на
взаимодействието (умишлено не използвам думата конфликт). Напомням, че повечето
“граждани” смятат, че социалният работник е този, който взима всички решения,
свързани с неговото подпомагане. Също така, страните не избират сами своя
посредник, а той се определя в зависимост от района, за който отговаря. По този
начин се изключва принципът на доброволност – чрез липсата на знание и съгласие
за осъществяването на подобен процес. Нещо повече, едната страна (в случая
„гражданите”) не присъства директно (а само чрез документи с техните данни) при
представянето на информация за нея пред другата страна („началниците”).
• Равнопоставеност на страните: В този случай страните не са равнопоставени
– едните са безвластни и дори „безлични” („гражданите”), тъй като те не са видими за
другата страна и, съответно, другите са властимащите („началниците”).
• Независимост, неутралност и безпристрастност: Този, посочен като общ
принцип, също не може да бъде изпълнен. Това е така, защото посредникът е изцяло
зависим от институцията, в която работи като социален работник („Социално
подпомагане”). Той така или иначе е част от нея, което автоматично отхвърля, найобщо казано, принципа за безпристрастност.
• Поверителност: Принципът на поверителност може да се каже, че е спазен
от гледна точка на това, че документацията по всеки случай остава в институцията.
Може да се каже, обаче, че не е спазен от гледна точка на знанието каква точно
информация остава в институцията – това не са само данните по заявленията, които
попълват кандидатите за социално подпомагане, а и информацията, получена по
време на извършване на социална анкета от страна на социалния работник.
Съответно, „гражданинът” няма как да знае точно какво е описано в доклада по
случая, тъй като физически липсва при извършването на този вид посредничество.81
При коментираните обстоятелства е невъзможно спазването на принципите на
медиацията, които я правят успешна. За целта – да има ефективно посредничество,
което да не погубва допълнително доверието между служители и „граждани” – е
необходимо да има отделна институция, чиито служители извършват процес на
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Вж. по-подробно за принципите на медиацията в Закон за медиацията.
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медиация. В противен случай посредничеството може по-скоро да „навреди”, както на
позицията на социалния работник, така и на тази на изследователя. С други думи, за
социалния

работник

ролята

на

безпристрастен

и

неутрален

посредник

е

неосъществима.
Разгледаните по-горе документи всъщност отразяват етичните принципи,
които е трябвало да спазвам, при заеманите от мен три различни позиции – на
изследовател, социален работник и медиатор. Те имат своите общи характеристики –
безпристрастност, неутралност, независимост, поверителност, доверие. Именно в тези
общи черти обаче се състои техния парадокс – как едновременно да бъдеш
безпристрастен, неутрален, независим, да спазваш принципа на поверителност и да
изграждаш доверие на три нива, на три места, толкова различни едни от други? За да
се съвместяват етичните принципи при изпълняването на различните позиции, те
трябва да взаимодействат едни с други, да се нагласят постоянно едни към други, но
когато ги извършваш едновременно, съвместимостта е винаги поставена под въпрос и
изисква непрекъснато утвърждаване, преутвържаване и удържане на границите
между тях.
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ДА СЕ ВЪРНЕМ ЗАЕДНО НА СЕЛО И ДА НАПИШЕМ ЗА ТОВА ВЪВ ФЕЙСБУК
(ИНТЕРНЕТ КАТО ЕТНОЛОЖКИ ТЕРЕН)
Петя В. Димитрова

Ключови думи: интернет, терен, онлайн етнография, Фейсбук, миграция от градовете
към селата
Информация за автора: pvdimitrova@gmail.com, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

Въведение
Съвременните изследователи в полето на етнологията и антропологията
работят в епоха, чиято основна характеристика е динамичността. Както самите учени,
така и научните им интереси се подчиняват на постоянното движение. Новият стил на
живот, опосредстван от навлизането на високите технологии и в частност на интернет,
се отразява и върху теориите за възможностите на теренното проучване. Независимо
дали сме готови да приемем подобна базова иновация, етноложкият терен добива и
онлайн измерение.
Глобализацията е един от най-всеобхватните термини в академичните
изследвания от последните десетилетия. Като доказателство за това, нужно е да се
осмислят основните характеристики на явлението, дадени от Джеймс Бекфорд: „1) поголяма честота, размер и обвързаност на култури, стоки, информация и хора както
във времето, така и в пространството; 2) нарастващ капацитет на информационните
технологии за намаляване и компресиране на времето и пространството; 3)
разпространение на рутинни практики и процеси за обработване на глобалните
процеси на информация, пари, стоки и хора; 4) увеличаване броя на институции и
социални

движения,

които

промотират,

регулират,

ръководят

и

отхвърлят

глобализацията; 5) обособяване на нови типове глобално съзнание или идеологии на
глобализъм,

които

дават

израз

на

такива

социални

обвързаности

като

космополитизма.“ (цит. по Станчева 2016: 29) Първата и четвъртата характеристика
подсказват за значимостта на интернет и в частност на социалните мрежи за
съвременните етноложки проучвания. Глобализацията се свързва и с все по-трудната
за поддържане през последните десетилетия идея, че културата, развита „там
някъде“, е „уникална и различна от други култури“ (Wittel 2000: 1).
На фона на глобализацията и урбанизацията, една нова тенденция набира
популярност сред част от младите хора в активна икономическа възраст в България:
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да напускат градовете и да се установяват в селата. Животът на село е привлекателен
със спокойствието и възможността да бъде конструиран до голяма степен според
индивидуалните потребности и разбирания. Той е завръщане към корените, но и
модерен прочит на начина, по който „е живяла прабаба ти“.
Целта на настоящата работа е посредством онлайн теренно проучване във
Фейсбук групата „Да се върнем заедно на село“ да се регистрират възгледи и аспекти
от мисленето на участниците в нея по темата за миграцията от града към селото и да
се набележат събеседници за етнографско интервю; да се наблюдават потребителите
и как те се свързват в една обща мрежа. Обект на изследване е обособилата се чрез
групата виртуално общност, която притежава някои от характеристиките на реалната.
Наблюдават се динамиката на общуването, връзките между коментарите, дейностите
и значенията.
Задачите са:
- да се следят за период от 3 месеца (от 10.02 до 10.05.2017 г.) публикациите
във Фейсбук групата „Да се върнем заедно на село“;
- да се използва онлайн етнографията, като въз основа на саморефлексия се
оцени доколко ефективни са те и какво следва да се добави чрез методите на
класическата етнография, за да са валидни направените изводи;
- да се направи контент анализ на публикациите от посочения период.
Основни

методи

са

непрякото

наблюдение

и

контент

анализ

без

интервюиране.

Онлайн етнография: теоретична обосновка
В увода на своята статия „Онлайн проучвания – методически и етични
особености“ Таня Матанова (Матанова 2012: 108) предлага много подробен опис на
концепциите и прилежащите към тях термини, свързани с разглеждането на интернет
като безкраен етнографски терен. Тя цитира обособената и от антрополога Лиав
Шаде-Бек характеристика „активност на публиката“ (Sade-Beck 2004) и като него
утвърждава термина онлайн етнография, както и шест други концепции за изследване
на виртуалното пространство. Като базов метод за работата с виртуални общности тя
посочва съчетаната етнография, за която говори и Робърт Козинец (Kozinets 2010):
„съчетания от виртуална и естествена етнография, при която се изследват найразлични социални дейности, независимо (курсив мой – П. Д.) от пространствените
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граници“ (Матанова 2012: 110). Техниките за набиране на теренен материал са
основно две, като към всяка от тях се отнася съответен сериозен недостатък.
-

невключено

наблюдение

–

„предоставя

достъп

до

компютърно

конструирания социален живот на всеки потребител, т.е. само до една от многото
перспективи“ (Матанова 2012: 110).
- интернет интервюта – независимо дали са синхронни или асинхронни, те не
могат да бъдат определени като надежден източник на информация (Матанова слага
в графата на изключенията видеоконференциите) и остават само ориентировъчен
източник (Пак там).
Какви са предимствата на онлайн етнографията?


Тя

се

справя

с

нефункционалното

ограничаване

на

теренните

проучвания чрез изричното им подчиняване на физически измерения. Води до
отпадане на граници и до лесното осъществяване и поддържане на връзка с
информатори от различни краища на държавата. Дава възможност да се отстрани
„включеността“ – акт, който в реалността би донесъл и негативи за изследването, в
интернет среда се случва ежеминутно и остава незабележим.


Ученият си служи с бази данни, в които се търси много по-лесно,

отколкото в хартиените източници.


Тя става източник за запознанство с информатори с цел интервюиране

на живо – основа на връзката между онлайн и офлайн събиране на данни.

А какви са недостатъците на онлайн етнографията?


По-трудно, в сравнение с класическата етнография, се очертават

нужните граници като средство за изграждане на терена. Същевременно се създава
отчетлива опасност от невалидно структуриране на възприетата информация и
предпоставяне на изводи.


Изправя изследователя пред етичен проблем, свързан с примамливата

възможност да се запази анонимността. Публикуваните мнения и източници са
достъпни за всеки член на обществото, пожелал да се регистрира онлайн. След като
общуващите знаят това, редно ли е да им се припише съгласие техни цитати и
скрийншотове да се посочват без изрично разрешение? Оставените онлайн следи
превръщат ли се автоматично в част от знанието, свободно за обществено ползване?
Етично издържаният отговор определено е отрицателен. Правото на автора на
изказването да забрани цитиране не бива да бъде накърнявано. Казусът има
множество аспекти, подходящи за отделна разработка, поради което тук само ги
маркирам, без да се спирам подробно на тях. Като задължителни компоненти ще
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посоча разкриването на целите на изследователя, информирането на потребителите
и представянето на резултатите възможно най-точно, обосновано и цялостно. В
допълнение, реши ли етнологът да представи себе си и проекторазработката си, той
печели шанса някои от хората от виртуалната общност да откликнат по-активно и да
му предоставят по-подробни сведения.


Изважда обектите извън контекста им (Wittel 2000: 4). Поставено само

във виртуалния контекст, изследването остава едноизмерно. Оттук Андреас Вител
формулира четири проблема:
- под въпрос е достоверността както на публикуваната информация, така и на
информацията за публикуващия (възраст, пол, занимания);
- наблюдават се не реални хора, а техните „аватари“ и резултатите от
действията им – например развитие на платформата, чрез която общността
комуникира, внедряване на нови идеи и др.;
- хиперлинковете и препращането от сайт в сайт са връзки, но без реална
стойност, почти изключено е да се проследи отношението между различните „звена“
и това прави етнографското описание непълнокръвно;
- не е възможно да се събере информация за физическите и eстетически
характеристики, жестовете, мимиките, интонацията, миризимите; липсата на контекст
лишава изследването от комплексност.
На фона на посочените проблеми и недостатъци, единственото решение е да
се обедини онлайн етнографията с офлайн теренна работа с участници от
наблюдаваните виртуални общности. Вариант за осъществяване на това предлага
Саде-Бек (Sade-Beck 2004), според когото е нужно интегриране на три метода за
събиране

на

информация:

наблюдение,

интервюиране,

контент

анализ

на

допълнителни материали. Той посочва две важни от етноложка гледна точка
характеристики на интернет:
- мрежата обединява личните и масовите медии, давайки начало на нов вид
комуникация, в която публиката е спряла да бъде пасивна;
- интернет е както продукт от културата, така и терен за събиране на
информация (в тази връзка, бих допълнила, че е и катализатор на културни течения).
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Онлайн етнография: практически бележки по наблюдението на Фейсбук
групата „Да се Върнем Заедно на Село“
Във въведението на тази работа читателят беше запознат с факта, че част от
икономически активното население на българските градове се ориентира към
изселване в селски райони. В съгласие с възгледите и убежденията си, мигриращите
се разграничават от базови аспекти, свързани с живота в градска среда. Изтъкват
вредата от:
- целодневната работа на закрито и се стараят да поемат длъжности от друго
естество;
- употребата на хранителни стоки от големите магазини и се заемат сами да
приготвят възможно по-голям дял от храната си;
- живота и отглеждането на деца в шумни и замърсени градски части и търсят
алтернативи за бягство от това.
Като съвременни хора със съвременни интереси, мигриращите не се отричат
от някои предимства на живота в големите градове, които намират за полезни.
Навярно най-добрият пример е, че продължават да използват интернет не само по
работа, но и за присъствие в социалните мрежи с цел развлечение (няма как да
изключа бизнес целите, но поведението на потребители, включващи се с бизнес цели
във виртуални общности, е подходящо за отделно изследване с фокус върху
маркетинга и психологията на потреблението). Хората, които вече са се установили в
извънградска среда или симпатизират на тази идея, се чувстват горди с избора си и
като следствие от това често публикуват актуалните си постижения във Фейсбук. Найголямата група, в която се случва това, се нарича „Да се върнем заедно на село“.
Важно е да се отбележи частта „Да се върнем“ – алюзия за изоставената, но не
забравена

връзката

със

земята;

внушение,

че

оттам

сме

тръгнали,

макар

преобладаваща част от пишещите да са живели/да живеят в градски условия. От
краткото и необстоятелствено описание, въведено от администраторите, не става ясно
какво точно обсъждат 6800-те ѝ членове82, нито защо е нужно да се купува цяло село.

Очакваме вашите идеи на тема "Купи село, създай по-добро място за
живеене в България", за да ги доразвием всички заЕДНО тук. И не
забравяйте - Купувайте повече български стоки.

82

Броят е регистриран към 10.05.2017 г.

101

Същото послание е изразено и визуално чрез корицата на групата. Мотото не
успява да провокира дискусия, макар да е споделено повече пъти, отколкото е
харесано: 48 потребителя се разпознават в идеята и я споделят, а харесалите я са 33ма.
Повърхностен преглед на постовете в групата не е достатъчен за добиването
на представа към какви теми е насочено продължаващото внимание на членовете.
Призивите, снимките на дейности от годишния земеделски цикъл, поканите за
събития, свързани с живота извън града, линковете към документални материали за
икономиката и развитието в ерата на глобализацията изникват ежедневно, но рядко
пораждат дискусия. Потвърждава се обаче наличието на обща характеристика на
участниците: увереността, че системата в настоящия си вид вреди на хората и че
промяна е нужна и наложителна.
При задълбоченото и редовно следене се открояват три типа съдържание на
публикациите

в

групата,

чрез

които

може

да

се

анализират

нагласите

на

публикуващите:
1. Развитие на проекта „Имот под наем БЕЗ наем“. Развитието на
виртуална общност, градяща се не върху икономически облаги, а върху ползите от
взаимопомощта, е базова ценност за потребителите. Най-ярък и успешен пример е
посочената инициатива. След основните му цели са: „предлагане и търсене БЕЗ НАЕМ
на : 1. Празни къщи в села, махали - във всякакво състояние и навсякъде. 1А. Къщи
в които живее самотен стар човек, за компания, грижа, съжителство. 2. Празни
помещения 3. Вили - планина, море, за временно ползване на разменни или
неразменни начала“83. От лятото на 2016 г. работи сайтът Beznaem.com, а преди това
организаторите са издирили търсещи и предлагащи изцяло чрез Фейсбук.
На 5 май, 21 дни преди самото събитие, в „Да се върнем заедно на село“ се
споделя връзка към събитието „Национална среща „Имот под наем БЕЗ наем“. От
програмата и наименованията на подготвените лекции за наблюдаващия етнолог
става ясно, че интересите на включилите се са не само по отношение развитието на
инициативата. Сериозно засегнат е природосъобразният начин на живот – домашни
способи за приготвяне на храни и напитки без изкуствени добавки, както и
отглеждане на градини и предпазване от вредители без употреба на изкуствени
препарати. Онлайн етнологията в този случай дава възможност:

Оригиналният правопис е запазен. Линк за достъп до цитата:
https://www.facebook.com/groups/1606318809652167/?ref=gs&fref=gs&hc_location=group
(последно посетен на 10.09.2017).
83
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- да се допусне, че дискутиращите не практикуват земеделие като основен
поминък и че са в ролята на иноватори;
- да се превърне теренът от онлайн в реален, като чрез присъствие на срещата
се осъществи реален контакт с организаторите и симпатизиращите с цел да се
потвърдят и развият тези, възникнали при невключеното наблюдение.
2.

Разгласа

на

проекти,

инициативи

и

обучения,

свързани

с

материалния живот на село. Старанието технологиите, свързани с материалния
бит, да са природосъобразни е друга нагласа на активните членове на „Да се върнем
заедно на село“. По отношение на къщите, срещат се неведнъж постове за:
- дейността на фирма „Барбали“, която се занимава със „строителство на екокъщи от слама и тръстика, полагане на глинени мазилки, реставрации, както и богата
гама от допълващи естествени материали за строителство" (пост от 10.03.2017);
- обучителни събития, организирани от арх. Георги Георгиев, един от първите
професионалисти, възродили строителството с естествени материали у нас (пост от
26.04.2017);
- снимки на издигнати през последните години глинени къщи „Под скалите“ в
село Илинденци като пример за успешен бизнес проект от сферата на строителството
с естествени материали (постове от 7.03.2017, от периода 11–14.03.2017, от 26
април).84
Що се отнася до присъщите за почти всяко селско домакинство градини,
наблюдава се уклон към методите на пермакултурата 85:
- покана за среща-разговор на тема „ако искате и вие да гледате плодовете и
зеленчуците си без да ги тровите" (пост от 3.03.2017);
- събития, свързани с фермерски пазари, и пролетната „Свободна размяна на
Семена на Фермерски Пазар Варна“86 (поредица постове от края на януари–началото
на февруари);
- продажба на разсади (пост от 6.04. 2017).

Редно е да се отчете и вероятността тези публикации да са подчинени на
рекламни/маркетингови/ имиджови цели.
85 Пермакултурата (от англ. permanent agriculturе или permanent culture – дълготрайно
земеделие или дълготрайна култура) е приложна наука за дизайн на човешки местообитания
и продуктивни земеделски системи, наподобяващи максимално естествените.
84

Линк за достъп:
https://www.facebook.com/events/378057879228317/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22
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3. Линкове към публикации в блогове и сайтове за живота на
мигриралите

на

село.

Това

е

един

от

най-силните

канали,

чрез

които

изследователят може да се свърже с подходящи събеседници и да уговори среща на
реален терен.
„Смело на село“ е проектът на двама граждани, които отиват да живеят на
село и пишат за ежедневието си в едноименен блог. До него води тяхна статия,
споделена от администратора на „Да се върнем заедно на село“. От нея става ясно, че
авторите са „градски чеда без кой знае какъв опит в земеделието или оцеляването на
село. Мариана изпитва панически страх от каквито и да е било буболечки (пеперуди
включително), а аз от близо 14 години не съм докосвал лопата или мотика“ 87. От същия
текст се разбира и крайната цел: „създаване на малка общност с обособено място за
посетители на които ще предложим да изживеят едно завръщане към спокойният
селски живот далеко от забързаната градска рутина“.
„Happy Rhodopes“ e друг блог на мигрирали на село жители в активна
икономическа възраст, до който отвежда публикация в групата „Да се върнем заедно
на село“ от 20.02.2017. Авторът на блога е глава на четиричленно семейство,
установило се преди шест години в село Горно поле в Източните Родопи 88.
Не на последно място, на терена на виртуалната общност често намират място
статии от новинарски сайтове. Тези материали са още един източник за осъществяване
на контакт с информатори. Ето и конкретни заглавия:
- пост от 29.04.2017 – „ОБРАТНА ТЕНДЕНЦИЯ: Село расте с по 100 души на
година“89;
- пост от 28.03.2017 – „В това варненско село всичко е наобратно – местните
не бягат към града, а жителите се увеличават“90;

За нас // Смело на село. Линк за достъп: http://smelonaselo.org/about-us (последно
посетен на 10.09.2017).
88
За нас // Happy Rhodopes. Линк за достъп: http://happyrhodopes.blogspot.bg/p/blogpage.html?m=0 (последно посетен на 10.09.2017).
89
ОБРАТНА ТЕНДЕНЦИЯ: Село расте с по 100 души на година // Nova.bg. 29.04.2017.
Линк за достъп:
https://nova.bg/news/view/2017/04/29/180787/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE-100-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (последно посетен на 10.09.2017).
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В това варненско село всичко е наобратно – местните не бягат към града, а жителите
се увеличават // Нова Варна. 03.2017. Линк за достъп:
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- пост от 19.03.2017 – „Премеждията на Мик Купър, който започна нов живот
в Ново село“91;
- пост от 06.03.2017 – „Невъзможно е да се върнем на Запад след всичко
това“92.
Важно е да се отбележи най-сериозната трудност по време на контент анализа
на постовете във Фейсбук групата, а именно непрестанното съмнение доколко реални
и успешни са споделените проекти и намерения. В стремежа си да добият по-висш
статус и предвид шанса да бъдат възприемани по-различно във виртуалната общност,
допустимо е потребителите да развият склонност към преиначаване на фактите, към
която следва да се подходи с нужното внимание. От друга страна, и при едно
класическо включено наблюдение остава рискът информаторите да се представят с
маска. Изготвеният контент анализ е показателен за интересите на членовете на
виртуалната общност, формирала се във Фейсбук групата „Да се върнем заедно на
село“. Въз основа на опита, добит при съставянето му, може да се обобщи, че Фейсбук
е терен, подходящ за очертаване на:
- част от убежденията и проектите на потребителите;
- мнения и съвети относно добри практики (оказва се, че лошите са рядко
застъпени, защото в социалната мрежа потребителят опитва да се представи в добрата
си светлина).
Най-важното е да не се подценява фактът, че става дума за временна
реалност, която търпи постоянни промени.

Заключение
Визията на активните членове на „Да се върнем заедно на село“ има много
общо с природозащитническите теории и се различава от действителността,
конструирана десетилетия наред от „обикновените селяни“. Наблюдаваните онлайн
потребители споделят идеи за живота на село и се опитват/биха се опитали доколкото

%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82 (последно посетен
на 10.09.2017).
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национална телевизия. 17.03.2017. Линк за достъп: http://news.bnt.bg/bg/a/premezhdiyata-namik-kuprkoyto-zapochna-nov-zhivot-v-novo-selo (последно посетен на 10.09.2017).
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достъп: http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=86709 (последно посетен на
10.09.2017).
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е възможно да го реализират такъв, какъвто е бил преди да се повлияе от
глобализацията.
Най-същественият извод е, че няма как да се изказват достоверни и
завършени твърдения за мигриращите от града към селото, ако изследването
приключи на този етап и остане изцяло в полето на онлайн етнографията. Оказва се,
че физическите фактори не са напълно отстранени, а просто е забавено действието
им. За настоящата едноизмерност допринася и невъзможността да се използва сетивен
подход, за да се събере информация за физическите характеристики, езика на тялото
и др. Липсата на контекст лишава от комплексност, която работата би получила, след
като се повлияе от съчетаната етнография. Осъществяването на допълването е
възможно и вече катализирано, тъй като са налице множество източници на
информация за конкретни събеседници. За да се изясни тяхната гледна точка и
развитието на проектите им, единственото решение е да се осъществи свързване лице
в лице и „пренасяне“ на терена от онлайн в офлайн среда.
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