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ПРЕДГОВОР
На 22 и 23 март 2013 г. катедра „Етнология“ при Философскоисторическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бе
организатор и домакин на Третите студентски етноложки срещи. До 1999 г. в
нашия университет се провеждаха годишните Четения на младите фолклористи,
етнолози и антрополози. В продължение на тази традиция от 2007 г. даваме
възможност на студентите, интересуващи се от етнология и антропология, да
представят резултатите от своята работа на терен и да дискутират върху
проблемите на теренната практика и анализирането на събраната информация в
новия формат на Студентски етноложки срещи.
Като продължение на темите на досегашните конференции

-

„Предизвикателствата на терена“ (2007) и „Теренът – пространства и хора“
(2011), темата на третата от “новите” срещи бе „Терени и граници“. Границата
може да бъде разгледана буквално и метафорично. Граници се премахват и се
поставят, понякога – възстановяват. Чрез тях се определят различия и
неравенства, но и се създават, за да отразяват статуси, системи и етапи.
Преминаването на границата, както и ограничаването, са основни понятия в
културата и социалния живот. Те са важни не само като променливи в
изследването, но и като предизвикателства пред етнолога/ антрополога: част от
неговата професионална инициация и етичност, но – и от неговото призвание да
бъде „между“.
Този сборник представя с минимална редакторска намеса и с
двугодишно закъснение основната част от докладите на конференцията.
Повечето от участниците вече са с променен статут в своето академично
израстване, но предполагаме, че тази конференция бе важна стъпка в
утвърждаването им на научното поприще. Надяваме се, че читателят ще се
убеди в многообразието от проблеми и подходи, които вълнуват студентите
антрополози и етнолози от водещите центрове на нашите науки в България.
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АВТОРИ И ТЕКСТОВЕ
Изследователската оптика на докторанта от Нов български университет
Христо Христов е насочена към социалната и културната антропология и
нейните методологически подходи. Авторът акцентира върху твърдението, че за
реализиране на изследванията и за представяне на резултатите пред научната
общност, антрополозите трябва да прибягват до комбинацията от различни
типове методология. Качественият подход залага на интерпретативните техники
над събраните данни. Количественото изследване, макар и по-слабо застъпено в
антропологията, най-често използва експериментални и социални изследвания
със структурирани въпросници. И двете методологии, твърди Хр. Христов,
притежават редица плюсове и минуси, които авторът представя чрез примери.
Така, посочва авторът, се онагледява възможността за разрешаване на кризата на
антропологията

и

нейната

научност,

като

се извайва

нов

образ

на

антропологията.
Стефана Минчева е студент в специалност Етнология в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. В своето изложение тя представя
интересен изследователски подход при анализирането на един устен разказ за
смяна на вероизповеданието. Авторката залага на анализиране на възможните
механизми за подреждане на приоритетните ценности на респондента и
предлага етноложкият интерпретативен подход при осмислянето на наратива.
Акцент в текста е поставен върху професионалната етика на изследователя, тъй
като неговите научни текстове, посочва Стефана Минчева, се превръщат в негов
идентификационен наратив, чрез който се конструира собствената му
идентичност.
С напредването на технологиите се променят и възможните терени за
изследване. Днес етнолозите могат да обърнат поглед не само към живите хора,
но и към героите на компютърните игри. Видеоигрите се превръщат в новия
терен, който проучва докторантът от Софийския университет „Св. Климент
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Охридски“ Трифон Войводов. Той пояснява, че „скелетът“ на игрите се
определя от тяхната насоченост и проследява спецификите на различните
типове видеоигри (екшъни, приключенски игри, стратегически игри, ролеви
игри, симулатори; singleplayer и multiplayer игри). Според автора някои игри
биха могли да бъдат възприемани като виртуална творба, изградена по
литературен модел със специфични литературни особености. Основната
концепция на Трифон Войводов се изразява в позицията, че компютърните игри
се намират на границата между реалната игра и наратива и оттам изследователят
трябва да подходи при своите анализи.
Петя Петрова, студентка по Социална антропология в Пловдивския
университет, коментира татуирането като индивидуална граница и като граница
в социален контекст. Авторката прави терен в Пазарджик, където събира
информация както от хора с татуировки, така и изисквания към външния вид за
някои професионални позиции. Защитава се тезата, че социалното одобрение
към татуираните е вследствие на „опознаване“ на личността на конкретния
татуиран. Отношението към татуировките е съпоставено и към отношенията
към други телесни различности, като

прически, пиърсинг, флешове, които

според Петя Петрова имат по-силен ефект на разграничаване и съответно – поголямо влияние върху социалната реакция.
Авторите на текста, посветен на унаследяването и психопатологиите в
хомосексуалните двойки, са четирима студенти от специалност Социология в
Пловдивския университет: Александър Вангов, Петко Калайджиев, Гюндоан
Гюндогду и Велимир Димитров. Те провеждат своето емпирично изследване с
помощта на организацията ЛГБТ Пловдив и интервюират три хомосексуални
семейства в България и Испания. В проучването се поставят редица основни
изследователски въпроси: за взаимоотношенията между партньорите в
еднополовите бракове и за трудностите при отглеждането на техните деца, за
унаследяването на сексуалността в потомството на подобни семейства, за
отношението на тези хора към „стандартното“ семейството, държавата и
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религията, за разликите между т.нар. конвенционално нуклеарно семейство и
еднополовите семейства. Целта на младите изследователи е да открият и
синтезират единен модел на еднополовото семейство, който да е приложим в
социоанализата. Авторите представят оригинален социологически поглед върху
еднополовите бракове в качеството им на едно от табутата на съвременното
общество.
За осъществяване на своето изследване Катя Павлова (специалност
Етнология, ПУ „П. Хилендарски“) се изправя пред предизвикателството да
получи достъп до затворените групи на футболните привърженици на двата
големи футболни отбора в Пловдив: ПФК „Локомотив” и ПФК „Ботев”. В
своето проучване студентката обръща особено внимание на структурата и
организираността на футболните фракции, подчертава ясно изразения затворен
характер на групите и анализира изградените вътрешни и външни социални
мрежи, както и породените от това различни граници – между групата
привърженици и обществото, между групата и изследователя, между отделните
групи футболни запалянковци и т.н. Наблюденията й на терен показват
невъзможността тези границите изцяло да бъдат преодолени, а в конкретния
случай това не е и необходимо.
В конференцията бе представено изследване, проведено извън
пределите на България. Докторантът на Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей-БАН Виолета Периклиева сподели своите наблюдения от
теренно проучване сред гръкокатолическата общност в областта Жумберак в
Хърватия. В анализа на преден план е поставена ролята на локалната
религиозност в процеса на изграждане на идентичност при общност, която се
характеризира с наличието на вътрешни граници в рамките на държавните.
Теренното проучване на Виолета Периклиева показа, че в общността се
наблюдава

засилен

процес

на

самоидентификация,

от

който

следва

конструиране на специфична многопластова идентичност. Текстът се занимава с
различните нива на самоидентификация (локално, конфесионално, национално)
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на гръкокатолическата общност и първенството, което получава всяко едно от
тях в различни ситуации и контексти.
Надежда Жечкова, студентка в магистърска програма „Етнология и
културна антропология“ към Софийският университет „Св. Климент Охридски“,
провежда своето теренно изследване в две котленски села – Тича и Ябланово.
Във фокуса на проучването попадат българските турци като най-голямата
етническа и религиозна малцинствена група в България. Интересът на младата
изследователка е насочен към всекидневието на общността, повлияно от
процесите на политическа промяна. Обърнато е внимание на въпроса за
държавната политика спрямо българските турци по време на социалистическия
режим и опитът за насилствената им асимилация. Тези процеси са
интерпретирани в качеството им на особен контекст, който поражда специфични
реализации на всекидневието на една общност, традиционно приемана като позатворена и самоизолираща се, в период на глобализация на обществото.
Посочени са основните характеристики на процеса на модернизация във
всекидневието и традиционната култура на българските турци, населяващи
двете котленски села.
Студентката в специалност Социална антропология в Пловдивския
университет Мария Кръстанова обръща поглед към ромите от гр. Пазарджик.
Тя представя своите наблюдения и изводи от проведената през 2013 г. лятна
практика по антропология. Изследването е осъществено чрез интервюта с
респонденти от различни възрастови групи, пол и професия. Обърнато е
особено внимание на „парцелирането“ на градското пространство на
„престижни“ и „ромски“ квартали, на различните стереотипи и процесите на
социална категоризация в рамките на ромската общност в Пазарджик, на
езиковата бариера като един от основните фактори за неосъществената
социализация. Езикът, твърди авторката, е граница на собствената им група,
поради което животът им се случва изолирано, а езикът се превръща в бариера
за междугруповото общуване. Други граници, изследвана от М. Кръстанова, са:
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телесността и отношението на ромите към телесното, както и религията като
фактор за включване или изключване от определена общност. Спецификите на
ромската общност в Пазарджик, подчертава авторката, му отреждат гранично
място в градското пространство.
Представителят на Институт за етнология и фолклористика с
Етнографски музей-БАН – докторантът Димитър Василев – се занимава
задълбочено с анализирането на въпроса доколко музеите на открито и
етнографските комплекси могат да бъдат възприемани като терен за провеждане
на етноложки / антроположки изследвания. В текста се проследяват
положителните и отрицателните последици от такъв тип подход, като авторът се
осланя изключително върху своя личен опит в тази посока. Димитър Василев
представя

и

анализира

основните

части

на

музейните

експозиции:

представителна сграда, църква/параклис, етнографска експозиция, технически
съоръжения, занаятчийски работилници и ателиета, стопански постройки, места
за демонстрации и възстановка. Всеки един елемент от музея на открито може
да бъде възприеман като специфичен терен на изследване.
В своето изложение Мина Христова (Софийски университет „Св.
Климент Охридски“) обръща специално внимание на проблема за конструиране
на националната идентичност в контекста на модерното общество. Обект на
нейното изследване е одобреният от правителството на Република Македония
урбанистичен проект „Скопие 2014“, с който се утвърждава националната
идентичност.

Авторката

обръща

особено

внимание

на

визуалните

пространствени маркери като средство за създаване и укрепване на чувството за
обща принадлежност у членовете на общността; проследява реакциите и
настроенията на различни обществени групи, пояснява аргументите „за“

и

„против“ реализирането на проекта. В текста са проследени опитите на
македонското правителство да конструира ново етно-идентификационно
пространство. Въпросът за политическите последици от реализирането на
проекта „Скопие 2014“ и отношенията между Република Македония и съседните
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балкански страни предстои да бъде изследван.
Научният форум дава възможност на студенти, специализиращи в други
научни полета, но изкушени от изследователския подход на етнолога, да
представят своите изследвания. Гергана Данабашева (второкурсничка в
специалност „Организация и управление на туристическото обслужване” в
университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас) проявява интереси към
интердисциплинарните полета между етнологията и туризма. В центъра на
своето изложение авторката поставя въпроса за положените граници на
общуване между български туристически работници и чуждестранни гости в
туристическия комплекс Слънчев бряг. Това, подчертава Гергана Данабашева,
води до преначертаване на мисловните граници между свое и чуждо, европейско
и българско, културно и не-културно, до преформиране на етнически,
икономически и социални стереотипи както у приемащите, така и у
туристическите групи.
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Методолигческа комбинативност в социо-културната антропология
Христо Христов
(Нов български университет)
Социо-културната антропология е нестабилна дисциплина. От самото
си начало не се поддава на принципите на научната революция, постулирани от
Thomas Kuhn (Kuhn 1962) – емпирично-генерираната промяна се заменя от
рационални допускания и аргументи, които водят до очакваната смяна в
парадигмата. Това е следствие на специфичния характер на антропологичното
знание – то не е лесно проверимо, поради пространствените и времевите
уникалности на изследвания субект. Антропологът най-често е самият
инструмент за събиране на данни, а екипната работа се смята за табу.
Повтарянето на едно изследване, дори точно със същата методология, не
гарантира, че очакваният резултат ще е следствие на грешките на предния
изследовател или на промяната в културата.
Тези

предпоставки

водят

до

огромното

разнообразие

на

методологически подходи в дисциплината, най-често асоциирани с това до
колко „научно“ е направлението, в което се използват. Символните
антрополози,

опитващи

се

да

разберат

културата

чрез

непрекъснато

интерпретиране на мрежата й от смисли (Geertz 1973), които обществата
изграждат около себе си, наблягат на вписани методи – включено наблюдение с
голям престой на терена, себерефлексивни и качествени аналитични процедури.
От

друга

страна

наследниците

на

структурализма,

дисциплини

като

когнитивната антропология (D’Andrade 1995), разчитат на далечни методи –
експериментални

изследвания,

социални

проучвания

и

количествени

аналитични подходи. Трети тип подходи, асоциирани с приносите на Writing
Culture (Clifford & Marcus 1986) към „себекритичния период“ на дисциплината
се свързват с методологически анархизъм и преминаване към полето на постмодернизма.
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Основната теза на настоящата статия е, че антропологията трябва да
комбинира различни типове методология, за да изследва не само по-добре
поставените от нея проблеми, но и за да бъде приета от останалите
претендиращи за научност дисциплини, въпреки очевидните разлики спрямо
тях.
Методологичните подходи, използвани от антропологията, могат да
бъдат грубо разделени на два типа – качествени и количествени. (Bernard 2006)
В полето на антропологията качествените методи за събиране на данни
включват най-често включено наблюдение, „обикновено“ наблюдение, теренни
бележки, рефлективни дневници, различни типове интервюта (структурирани,
неструктурирани, полу-структурирани) и анализи на документи и материали.
Интерпретативните техники над събраните данни са водещият подход за
анализа им.
Количествените методи най-често използват експериментентални и
социални изследвания със структурирани въпросници, целейки да изпробват
дадена хипотеза чрез статистически анализ и последвало създаване на
математически модел, който заема ролята на теория. Този тип подход е по-слабо
застъпен в антропологията, отколкото в други поведенчески и социални науки
като когнитивната наука, икономиката и социологията.
И двете методологии имат серия от плюсове и минуси. В първият
субективността играе голяма роля, като показателен пример се явява едно от
ключовите теренни изследвания на 20 век, проведено от Margaret Mead (Mead
1928) в островите Самоа. След кратко теренно изследване, без да познава езика,
доверяваща се на шепа близки информатори в непосредственото й обкръжение,
успява да представи младите жени от общността като разкрепостени, свободни
и сексуални невъздържани. Общата представа за ролята на жената в
американското общество е било противоположна на представеното от
авторката, което прави книгата най-продавания антроположки труд за над 50
години. Четири десетилетия по-късно антропологът Derek Freeman, базирайки
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се на многогодишен терен, критикува Mead по отношение на повечето аспекти
от нейната работа (Freeman 1983) – от владеенето на езика, до достоверността
на самата теза. При последвали интервюта с ключовите информатори на Mead в
Самоа става ясно, че голяма част от информацията, която е получила от тях, е
била просто „шега“. Причините за това могат да се отдадат от една страна на
чисто теренни изисквания, които към настоящия момента са стандарт – липса на
дълъг престой на терена, работа с преводач, липса на добра комуникация с
местните, но от друга страна говорят и за нещо по-сериозно, което е един от
основните

недостатъци

на

вписаните,

качествени

методи

-

тяхната

невъзможност да достигнат до ясни критерии за себеоценка. Не може да се
отговори на важен въпрос, залегнал в основата на доминантната представа на
сегашното време за това какво трябва да представлява една научна дисциплина
– как можем да определим дали нещо е знание или не.
Върху този ключов проблем на класическите теренни изследвания
може да се разсъждава поне в две основни посоки: 1) дали тези характеристики
на антропологията не се разбират като „проблемни“ поради дискурса за
знанието и истината на сегашната научна общност и 2) при какви условия може
да се избегнат, без да се премахват очевидните плюсове на вписаните методи.
Първият проблем бива широко развит от автори като Ian Hacking
(Hacking 2004) и Michael Foucault (Foucault 2002), които представят
епистемологията като дисциплина, повлияната изключително много от
историческия контекст, в който се използва. Това дали определено знание се
оценява за истинно или неистинно зависи дискурса за истината към настоящия
момент (т.е. как се говори за нея) и от това кои методи на разсъждения се
смятат, че я достигат (например дедуктивна логика).
Това кое се смята за истина очевидно зависи от научната общност,
разбирана в нейната глобалност, и включваща всички академизирани
дисциплини.

На

антропологията

в

този

контекст

се

гледа

като

на

маргинализиран подход за анализ на човека, но не само и от „другите“ –
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например позитивистките естествени науки – но и от самата нея. Показателен
пример за това се явява премахването на думата „наука“ от визията за това
„какво е антропология“ на Американската антропологична асоциация (AAA).
Той показва един от основните проблеми, зачеркнат от анализите на властта и
дискурса на Focualt, а след това и прехвърлен към образите на Ориента от
Edward W. Said (Said 1978), а именно че когато властовата общност проектира
определена характеристика върху “другия“, то той има свойството да я
интернализира като собствена. В този случай доминантната структура в
научната общност се явяват дисциплините, поддръжници на позитивистката и
про-научна епистемология (естествените науки, икономиката, политическата
наука и други), а „другият“ – самата антропология. Този проблем не е
тривиален, а неговото разрешаване на може да бъде просто интелектуално
упражнение. Една от водещите позиции за излизане от него е отхвърлянето на
всичко научно и преминаване в полето на постмодерното. Друга опция би била
вземането на плюсовете и минусите на антропологичния метод, давайки си
сметка за механизмите на създаване на епистемологична валидност в дискурса.
Основен плюс на вписаните, качествени методи е високото ниво на
екологическа валидност, което доставят на изследването. Поведението
изследвано на терен показва как хората биха се държали в близки до
естествените условия, въпреки че очевидно има ефект на самия наблюдател
върху тях (който според Bronislaw Malinowski изчезва ако теренът е дълъг).
Също така тези методи са добри при достигнето до информация, която не би
била достъпна по друг начин, особено в контекста на изследване на
маргинализирани или дори криминализирани популации. Количествените
методи нямат подобони плюсове, но могат да разрешат някои от проблемите за
сигурността на знанието, най-вече чрез използване на статистически подходи,
включващи дескриптивни, корелационни и експериментални изследвания. Те,
обаче, нямат високо ниво на екологическа валидност, т.е. изследват
неестествено поведение, нагласи, знания или предпочитания.
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Един от подходящите начини за разрешаване на кризата на
антропологията и нейната научност е да се вземе аналогичен пример от един от
основните класиците – Clifford Geertz (Geertz 1983). Той смята, че културата,
която се явява основният обект на дисциплината, е текст, който трябва да бъде
разчетен от изследователя. Ключовият начин, чрез който се случва това, са
интерпретациите,

следващи

метафората

на

херманевтичния

кръг.

Изследователят интерпретира какво се случва на ниво отделен феномен и на
ниво цялостна културна система (система от символи). В оригиналната си
версия херманевтичният кръг е метод за анализ на литературни произведения –
за да разбереш стих трябва да разбираш контекста на цялото стихотворения.
Както и за да разбереш „цялото“, трябва да разбираш „частното“. По този начин
антропологът се налага да взема едновременно и емик, и етик перспектива –
едновременно да е вътре в терена, но и да гледа отдалеч; едновременно да
интерпретира „глобалното“, но вземайки предвид интерпретациите, които е
направил върху „локалното“.
Според мен този принцип може да се прехвърли и на ниво методология
на антропологията. Представеният до тук анализ показа, че и количествените, и
качествените методи имат плюсове и минуси. Тяхната комбинация може да
послужи за механизъм, чрез който определено твърдение да бъде поставено под
двойна проверка и генерирано от непосредственото наблюдение върху
социалната среда. Вписаните методи могат да служат за генериране на хипотези
и създаване на първоначалната им подкрепа, докато количествените методи
могат да служат за повторната им проверка. Подобен тип подход би довел наймалко до следните позитиви:1) двойна проверка на определено твърдение през
две методологически гледни точки, което да служи като тип репликация; 2)
метафорично повтаряна на научния метод чрез генериране на хипотеза от
качествения метод, след което търсене на нейното подкрепяне или отхвърляне
от количествения; 3) по-добра приемственост на другите научни дисциплини
към антропологията; 4) повече възможности за използване на теренните
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материали от други изследователи, били те в полето на антропологията или
извън него; 5) допускане на екипна изследователска работа, поради тежките
изисквания на подобна комбинация.
Въпреки тези позиви става ясно, че подобна методологическа
комбинация не е възможна във всички ситуации. Определени типове
наблюдения,

например

използването

на

на

социални

крайно

затворени

изследвания,

общности,

експериментални

не

допускат

изследвания,

различни типове анкети и въпросници. В тези и подобни на тях случаи
информацията, извлечена чрез качествените методи, ще остане единствената.
В обобщение на настоящия доклад искам да кажа, че кризите на
антропологията са множество. Кризата на несигурността на нейното знание,
поради спецификата на методологията й, може да се разреши чрез използването
на количествени подходи за повторна подкрепа на генерираните от нея
качествени твърдения. Подобна комбинация би довела би довело до
изравняване на нивото на сигурност и екологическа валидност (първото идващо
от количествените методи, а второто от качествените), както и до
подобряването на имиджа на дисциплината в контекста на съвременния
епистемологичен дискурс на науката.
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Идентификационни наративи. Невъзможната субективност
Стефана Минчева
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Под термина идентификационен наратив тук ще разглеждам устно или
писмено формулиран разказ, който е интенционално конструиран и предаван от
адресанта, като последният същевременно се явява и своеобразен информатор.
Този

тип

наративи,

според

мен,

могат

да

бъдат

тълкувани

като

авторепрезентационни послания на изказващия ги. В самия процес на подбор и
изграждане на разказа, авторът споделя информация, която смята за важна и
значима за опознаването на своите разбирания. Всяко изказване подлежи на
интерпретативен анализ. Ако е фраза, част от устен или записан разговор може
да бъде обект на дискурсивен анализ. Както подсказва заглавието, тук ще
направя наративен анализ на вербални перформативи. Ще разглеждам
идентификацията като волеви акт (Дичев 2002). Като основно условие за това да
бъдеш някакъв, разглеждам миметичните механизми за усвояване на културата.
Те предполагат това да действаш, а следователно и да говориш „като” някакъв.
Според Дичев това е породено от пожелаването на нечий образ (Дичев 2002).
Предполага се, че интерпретативният анализ разкрива психологични мотиви за
поведението и осмислянето на позицията на говорещия в един или друг
контекст. Според мен това може да доведе до извличане на различни механизми
за приоретизиране на ценности.
Под терминологичната синтагма „механизми за приоретизиране на
ценности” ще разглеждам системи, които можем да открием чрез анализ като
валидни за разглеждания случай. Този конструкт предполага поведение или
думи, които индивидът подбира така, че да съответстват на неговата ценностна
система. В предложения от мен интерпретативен анализ на аксиологичните
мотиви ще се придържам към последователната хуманитарна парадигма на
етнологията: да се стреми не към обяснение, а към разбиране. При анализа си
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няма да пропусна и рефлексивността, като ще се опитам да проблематизирам
субективността на изследователя.
Материалът, който ще анализирам, е част от лятната ми практика в град
Смолян, проведена през лятото на 2012 г.1. В църквата Св. Дух Васка Илиева
(жената, която продава свещи) ми разказа историята на едно момиче – българка,
мюсюлманка, която била тежко болна от епилепсия. Докторите вече не давали
надежда за нея да оздравее. Веднъж тя сънувала баба си, която й казала да отиде
в църквата Св. Дух и да се покръсти. Така щяла да се избави от болестта.
Момичето се посъветвало с родителите си и те се съгласили. Кръстила се и
наистина припадъците престанали. Идната неделя в същата църква щеше да се
състои сватбата на момичето. Тъй като не бях включила още записващото
устройство, помолих Васка Илиева (ВИ) отново да ми разкаже историята2:
СМ: А знаете ли тая... това момиче, дето казахте, е епилептичка, дето...
какъв сън е сънувала, че се е покръстила?
ВИ: Ами тя гледа, че баба хи това... Че баба хи й казва, че трябва вече да се
прекръстиш, за да оздравейш. И хи казва, че: Виж, казва, в църквата Свети
Дух, и там, вика, ще са прекръстиш. И дойде тука момичето, със майка хи, със
баща й – казаха, обясниха цялото положение. Кръстиха са. ДОТАМ беше със
епилепсията!
СМ: После няма?
ВИ: Не. Ожени са и тогава пак няма.
СМ: Ами мъжа й защо се е покръстил? В смисъл той не е имал...
ж: Ами преди всичко, щом единия, и другия ще са покръсти.
ВИ: Щом са венчава, щом са си сложили дана и дет е казано от Бога, че
трябва да го направят, трябва да го направят. Не може.
ж: Не, не, не, на...

1

Проведена от 12.07.2012 г. до 20.07.2012 г., интервюто е записано на 15.07.2012 г.

2

На интервюто присъстваше и една жена (ж), чието име не можах да науча от ВИ
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ВИ: На доктора и на такива известни хора им казахме, че трябва да се
оженят. Значи имахме и преди тая работа. Значи или на момичето, или на
момчето, зависи там, е християнско. Нали?... Така. И идват и едните, и
другите се кръщават... (пада бастунът на ж, ставам и й го подавам) И едните
и другите се кръщават и се венчават. Това е било много пъти!
Възможни са множество подходи към този теренен материал. Във всеки
случай трябва да се отчетат няколко основни фактора. Първо, районът е с
преобладаващо

българско,

но

религиозно

смесено

население.

Тук

хомогенността на българското етническо население трябва да се приема в
относителни граници, тъй като вероятността за абсолютно отсъствие на
етнически чужди лица е невъзможна, тъй както е невъзможна всяка
абсолютизация, що се отнася до хора. Трябва да се отчете също географското
разположение на региона. Той се намира в близост до държавната граница.
Необходимо е също да се обърне внимание на историческия фон и
дългогодишната политика на правителството към разглеждания ареал. В
частност към българите-мюсюлмани, които живеят там и са били целева група
на така наречения „възродителен процес”. Идеята му е била да заличи
възможните различия между хората, живеещи там, като ги задължава да носят
„български” имена. Също така е особено важен фактът, че тази история ми беше
разказана в християнски храм от непозната преди това за мен жена, която
знаеше, че съм в Смолян за кратко. Мога да предполагам, че тя се е възползвала
от позицията си на местен жител, който по подразбиране притежава (или има
потенциал да разполага с) информация, която за мен е нова. Съответно от мен
се очаква да я приемам като достоверна, тъй като това е единственият ми
източник.
Както вече споменах, не се смятам за способна да анализирам психосоматичните подбуди на момичето да смени вярата си. Фактът, че бях поканена
на сватбата й и възможността да я разпитам лично3 за мен повишава
3

Въпреки че не се възползвах от тази възможност.
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достоверността на историята. Ако приемем условността на ситуацията като
теоретичен конструкт, подлежащ на анализ и интерпретация, то несъмнено ще е
най-лесно да започнем от анализа на основните елементи. Те са: момиче,
мюсюлманство, епилепсия, сън, баба, църквата Св. Дух, тълкуване, съветване,
родители, одобрение, решение, покръстване, излекуване, здраве, покръстване на
жениха, сватба. От своя страна те могат да се разделят на лица, действия и
състояния. Не бива да пропускаме и двойното присъствие на споменатия храм.
Веднъж в пространството на съня и отново като реално място за извършване на
преход: от мюсюлманство към християнство, от болест към здраве и от
моминство към съпружески живот.
Тази тройна трансформация, през която е преминало момичето, се
тълкува като причинно-следствена връзка. Или поне като такава се представя в
разказа. Това предполага стремеж за идентификация на състоянията преди и
след

трансформацията.

Ако

разглеждаме

религиозната

принадлежност,

здравословното и социалното състояние на момичето, то те изглеждат така:
мюсюлманство – болест – детство и християнство – здраве – зрялост. Това е
едната двойна семантична верига, която можем да извлечем от представения ни
конструкт. Бинарността присъства и в дихотомията старост – младост, в
явяването на бабата в митологично-символното пространство на съня, което се
оказва връзка с отвъдното пространство на мъртвите и знаещите. Съветът на
починалата баба се идентифицира с послание от Бога: „дет е казано от Бога, че
трябва да го направят, трябва да го направят.” В този смисъл първият
идентификационен наратив е актът на разказване на съня от момичето на
родителите й. Това предполага оценностяване на връзката й с традицията и
заявява вярност към волята на починалата баба. Така можем да предположим
религиозен тип отношение към света, според който момичето вярва, че чутото
насън послание от баба й може да й помогне да се излекува. От това можем да
предположим, че в ценностната система на това момиче доверието към рода и
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желанието да се излекува от епилепсията са с по-висок приоритет от
религиозната принадлежност.
Моделът на предаване на мъдрост от стари към млади е двойно
подсилен от съветването с родителите и тяхното одобрение.4 Тълкуването на
съня, както и решението за покръстване, могат да бъдат смятани за две волеви
телеологични действия от страна на момичето с цел излекуване. За разлика от
тях сънуването не е волеви акт. Поне не от страна на момичето. Ако
предположим, че то е по желание на починалата баба (така е схванато от
момичето), сънят се оказва инициалния чудесен елемент в историята, който
овъзможава

също

така

чудотворното

изцеление

чрез

тайнството

на

покръстването. Както се вижда, чудесните елементи на свръхестествена намеса
отново са удвоени. Логична е и дихотомията между състоянията на болест и
здраве, която тук няма да обсъждам, тъй като смятам за ясна поради характера
на историята.
Няма да огранича анализа на механизмите за приоритетизиране на
ценности с избора на момичето, което е заменило една религия с друга, за да
оздравее, по внушение на баба си, чуто насън и потвърдено от родителите
наяве. Отново повтарям, че това момиче е само герой на конструирания от
жената в църквата разказ. Това, което подлежи на анализ, следва логично да
бъдат подбудите на информатора да представи пред мен не друг, а именно този
случай и то тъкмо в този вариант. Веска Илиева е българка, християнка, която
продава свещи в църквата Св. Дух. Информацията, която имам за нея не е
пълна, затова мога да проследя целите й за заявяване и поддържане на
идентичност въз основа на това, което знам. Етническият й произход не е
елемент, който се нуждае от защита, тъй като аз също съм българка. От
проведените от мен интервюта мога да направя следния извод: хората в Смолян
са склонни да твърдят, че в града силно преобладава българско етническо
население. Обикновено е необходимо да се заявява и поддържа принадлежност,
4

В цитирания теренен материал отсъства разказът за съветването с родителите, но ВИ ми го разказа.
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когато тя може да бъде по някакъв начин проблематизирана, когато се намира
на границата с друг елемент от подобен тип. Така останалите две
репрезентационни принадлежности са конфесионалната и локалната –
съответно християнството и храмът Св. Дух. Поради факта, че регионът е с
религиозно смесено предимно православно християнско и мюсюлманско
население, мога да предположа, че Васка Илиева е сметнала за необходимо за
затвърди своята религиозна принадлежност, както и да ме убеди в значимостта
на своята религия чрез разказ за чудесата на християнството. Още поубедителен става разказът й, когато главно действащо лице в него е момиче,
изповядващо исляма, което се покръства и оздравява. Тъй като църквата Св.
Дух се намира на стария център на града, близо до джамията5, естествено е
противопоставянето на двата религиозни храма. Това обяснява мястото на
изцелението и импликационното приоретизиране на православната църква.
Тук неизбежно се намесват основните споменати променливи от двете
страни на равенството: болест + кръщене = здраве, които в конкретния разказ са
тясно свързани с промяната на религиозната принадлежност, а следователно
мюсюлманка + кръщене = християнка. Вярвам, че не е необходимо да се прави
система, за да се откроят контекстовите синоними, недвусмислено заявяващи
предпочитанията на информатора, както и на всеки възприемащ тази
информация към страната, натоварена с положителни конотации. Жената ми
разказа това като очевидец, тук аз предавам нейния разказ с научни цели. Ако се
загледаме, отново ще открием удвоения модел на разказ в разказа, където
повторението е тъждествено с верифициране на информацията, дори когато
първичният разказ отсъства. Ако приемем за константа събитието с чудното
изцеление, то променливите (доколкото са предопределени от хронологична
последователност) се оказват събитията на разказа на жената от църквата и на
моя разказ за нейния разказ. Тук ще пощадя статията от излишната суета на

5

Това разбрах по-късно, тъй като това беше първият ми ден на терен.
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вторичния процес на осмисляне6, който между другото може да бъде открит в
сънуването и тълкуването, в свидетелството и разказването, в чуването и
преразкаването. Ако искаме да конструираме разказа си дихотомно – несъмнено
ще открием подходящите за това доказателства и ще можем да обосновем
последващите изводи.
Това доказва, че механизмите за приоретизиране на ценности всъщност
трябва да бъдат изучавани не само като мотив в момичето, герой на историята,
нито само в жената, избрала да ни подари този конструиран разказ (което е
общоприетият модел за етноложки анализ). Тях трябва да търсим също така и в
избора на изследователя, конструиращ настоящата статия. Всъщност при всяко
предаване на информацията, тя неминуемо бива пречупена през индивидуалния
светоглед на разказвача, пряко зависим от конкретния социо-културен
историко-политически и не само – контекст. Също така, волево или не, авторът
е склонен да спекулира с информацията, с която разполага, обикновено с цел
лично пряко или косвено облагодетелстване. Ако се завърнем в самото начало
на историята, ще открием, че това е направила и бабата с желанието да излекува
внучката си. Това е направило момичето, за да се излекува, а също и жената,
чиито цели можем да открием като заявяване на идентичност. Така реципиентът
неминуемо се оказва манипулиран. Ако мога да си позволя, ще удвоя тази
манипулираност отново, тъй като тя идва не само от страна на източника на
информация, но и от способността за възприемането й, културния опит на
реципиента. Именно този опит до голяма степен определя ценностите на
индивида, както и склонността му да се поддава на стимули за (не)реагиране на
съответните внушения по един или друг начин.
В такива случаи етнолозите са длъжни да избягват преки оценки на
наблюдаваните от тях факти, чрез твърдението, че са субекти и всяка възможна
интерпретация е резултат, повлиян от натрупани разнообразни влияния и
впечатления. При всяка научна разработка тази заявка отговаря на човешкото
6

Термин на З. Фройд
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непостоянство и променливост според средата, културния фон и ситуацията. В
областта на хуманитаристиката най-хуманният подход към изучаването на
човешките мотиви, възприятия, репрезентации и действия е „чисто човешкото”
разбиране на човека срещу нас. Така от обект на изследването, информатор или
подлежащ на теоретизиране участник в дадена ситуация, изследваният от мен
индивид се превръща в добра, усмихната, бедно облечена бабичка, която ме
черпи с бонбони и вода и ми разказва история от своя живот така, както би я
разказала на всяко приветливо младо момиче, готово да я изслуша. Естествената
човешка реакция от моя страна се очаква да е следната: слушам я разбиращо,
задавам (не до там съвършени) въпроси със заинтригувано изражение, смея се
или плача на отделните места в разказа, проявявам интерес, загриженост и
разбиране. Ако историята, която съм чула от нея наистина ме е трогнала много
силно, смятам я за достатъчно важна, за да научат за нея и други хора, мога да
използвам способността си да пиша, за да публикувам художествен материал на
тази тема. Във всеки случай ще е по-нормално да ходя на гости у жената от
време на време като й нося бонбони и плодове, да споделям събития от своя
живот (които, ако тя сметне за важни и значими може да разкаже на други, тъй
като вербалния метод на предаване на информация й е по-близък) и като цяло
да установя нормални човешки приятелски отношения с нея.
За мен не е естествено човешко поведение да записвам нашите
разговори, да ги дешифрирам и да пиша научни трудове върху тях, като се
опитвам да предполагам субективно каква би могла да бъде целта на вербаните
й перформативи, без жената да си има и най-малка представа в какво се
превръща моето тълкуване на нейния разказ. Дори ако й дам да прочете
резултатите от моето етноложко изследване, терминологичният апарат, който е
нормално да използвам за научния формат на съчинението, би бил още една
пречка за човешките ни взаимоотношения и разбиране. Макар че жената найвероятно ще се зарадва от това, че съм обърнала такова внимание на думи,
казани от нея, все пак остава съмнението като пред нещо, казано от приятел на
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непознат език – като потенциална заплаха. Но този подход е научен. Ние не
можем да анализираме човешкото поведение без мотивацията му в думи, които
(естествено) имаме нужда да запишем, за да анализираме. Когато сме на терен,
трябва да спазваме етноложкия кодекс, за да не се оказваме в неудобно
положение, трябва да сме човечни, но също така трябва да можем да се
отстраняваме достатъчно, за да бъдем „научни”. По този начин си позволяваме
„двуличието” да бъдем хора сред хората и да бъдем учени сред учените.
Така в нашите разкази за разказите на хората, които ние конструираме
по определен начин, неминуемо се намесва нашето желание да затвърдим
идентичността си на учени – етнолози. Това е нашият идентификационен
наратив. Тук основен мотив и пречка за анализа се явяват нашите собствени
системи за приоретизиране на ценности. Дали ще изберем да бъдем повече
учени или повече хора и дали ще съумеем да спазваме внимателно границата
между тези две неща? Ако тя съществува, разбира се, и ако двете могат да бъдат
опозиционна двойка по някакъв начин. В такъв случай обективността и
субективността, която ще си позволим или, която ще си позволим да заявим,
зависи от нашите лични обективни приоритети, позволяващи ни да живеем
едновременно във обществото и извън него. Второто е необходимо
отстраняване с цел доближаваща се максимално до обективна позиция гледна
точка. За да избегнем обяснението на своята неспособност за чисто обективни
научни разсъждения, когато говорим за хората, ние наричаме своя метод за
представяне на информация „субективен”. Това оправдава частичността и
непълнотата на нашия анализ. Според мен е невъзможна субективността тъкмо
защото хората са склонни да мислят нещата „обективно”. Когато мислят за едно
или друго нещо, те рядко (ако не им е професия или болест) мислят своето
мислене върху нещото и си дават сметка за себе си като субект. Човешкото
мислене за нещата естествено е повлияно от всевъзможни странични фактори и
въздействия, но не е способно да осмисли всички неща, които му въздействат
във всеки един момент. За целите на практическата логика хората са склонни да
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смятат, че всичко в живота им е ясно, то може да бъде наименовано, подредено
и космизирано.
Това позволява съществуването на абстрактни, родови и видови
категории, които не съществуват в своя инвариантен вид. Много по-лесно е да
се каже: „Върви до дървото.” отколкото: „Аз ти казвам поради... съображения
по точно този начин, защото... чрез ход на два крака да достигнеш до
тригодишното дърво бял цер, което се намира на 20 метра от нас... и.т.н”. За да
се разбират хората е необходимо съществуването на абстракции, които макар и
неточни улесняват разбирането, тъй като правят възможно съществуването на
идеята за нещо в повече от едно съзнание. Дори мечтите, които си поставяме,
могат да бъдат обективирани в предикати, които съществуват единствено в
споделената реалност. И то никога по един и същ начин. Споделянето на личния
опит е значимо, доколкото отпраща към общодостъпно пространство на изказ,
което съдържа набор от всички възможни инвариантни изказуеми езикови7
единици, (които тълкуването позволява) които са донякъде подредени, което
пространство можем да наречем теория. Така и изследваните от нас ситуации и
хора са всеки път различни, а освен това и променящи се в себе си, така че
реалното им изследване е практически невъзможно. За да може да се изведе
умствен продукт на абстрактно заключение, нещата подлежат на обобщаване и
обективизация.
Така проблемът за субекта и обекта отново се превръща в двусмислието
на границата. Тя свързва и разделя. Колкото повече търсим семантичната връзка
между констуираните от нас термини, толкова по-далеч от нея отиваме. А това е
грешен подход, защото задачата на медиатора е да свързва, а не да съжалява, че
колкото повече се доближава до нещо, толкова повече то се отдалечава от него.
Това е нагледен пример за погрешността на отделянето на обекта от субекта на
анализ при рефлексивното изследване на мисловния процес. Конструирането на
7

Трябва да отбележа, че можем да използваме не само вербалния език като примерен начин на споделяне на

информация.
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изследователската позиция в етнологията като субективна, задава изначална
разнопоставеност с приоритет за субекта, която сама по себе си вече е изкуствен
конструкт, който спъва нататъшния анализ и го прави неверен и повърхностен.
Всеки предикат, всяко себеизразяване вече е целенасочено. То търси
разбиране

и

подкрепа.

Едно

сравнително

добро

представяне

на

комуникационния процес е: „Всеки слуша без да чуе другия или крещи, за да не
бъде чут.” Кратко и ясно. Така трябва, за да се увеличи вероятността за
правилно разбиране. Последното, разбира се, не съществува, но най-близкото
възможно взаиморазбиране би се крепяло на сходен опит, сходни методи за
обработка на информацията и сходна програма за бъдещето. Защото прочитът
на този текст зависи много по-малко от това, което аз сега пиша, отколкото от
това, което вие в момента четете и разбирате. Идеалният вариант е те да
съвпадат. Няма идеален вариант. Те не съвпадат. Всяка глупост, прочетена
мъдро, придобива съвсем нови полета на значения. Всяка мъдрост, прочетена
глупаво – също. Ако се върнем на границата, това е превод. Всички сме
преводачи на своите мисли – за да ги разбират другите. Те пък превеждат нашия
превод, за да го разберат те. И в крайна сметка при преминаването на границата
между мисленето и казването, четенето и мисленето се губи поне два пъти
информация. Това е като жълтицата за лодкаря Харон. Тя не може да се впише в
никоя теория за дарообмен между световете. Тя е просто Харонова заплата за
извършения превод на душата от този бряг до онзи. Монетата е онази част от
информацията, която трябва да се загуби, за да четете вие тези редове.
Изследователят-етнолог

като

човек

и

то

претендиращ

за

хуманитарност, си позволява да нарича себе си, както и хората, които изследва,
субекти. При опитите си за научност, т.е. рационализация на придобитата
информация, обективно съществуващият човек-етнолог използва обективните
си методи за конструиране на мисъл, според която да се възпира при всяка своя
дума и да прави проверка за субективност. Но пълнотата на тази проверка във
всеки един момент изисква време, с което не разполагаме, тъй като то
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непрекъснато ни се изплъзва. Като играем ролята на изследователи, обаче,
трябва да се стремим към обективност, която вече да не е индивидуално ясната
обективна картина на света, а научна позиция, позволяваща рационализация на
ирационални мотиви и действия. Така етнологът се оказва в позиция да
конструира образа си като обективна представа за човек, който осъзнава себе си
като като субект, и същевременно се стреми към всевалидна обективност. Не
можем да сме сигурни в съществуването на последната, но именно идеята за
човешката способност да рационализира света около себе си и да открива
закономерности, валидни в редица случаи, поражда научния подход,
подбуждащ човека към изследователска дейност.
В заключение мога да изведа идеята за поне хронотопична рекурсия
като система за рефлексивно-интерпретативно теоретизиране на личния опит.
Защото статиите на изследователя също са негов идентификационен наратив,
част от конструирането на неговата идентичност като изследовател, както
разказа на жената от църквата е част от конструирането на нейната идентичност
като българка-християнка (респективно, тук конструирана като жена от
църквата). Идеята на тази статия е да събуди бдителността на изследователя –
при неговите собствени актове на разнообразни избори и приоретизиране на
ценности – за единственото, в което може да бъде сигурен – неговата
несигурност. В идеята за „спасителна” субективност. Защото прочитът винаги
зависи от читателя, който трудно можем да бъдем сигурни, че е последен
реципиент на информацията и че самият той няма да се окаже в позицията на
преводач на същата тази и вече съвсем различна първична информация.
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Компютърните игри – на границата между играта и наратива
Трифон Войводов
(Софийски университет „Св. Климент Охридски”)
Видеоигрите придобиха огромна популярност с развитието на
Интернет. Виртуалната среда им предостави възможност за безпроблемно
разпространение,

но

същевременно

стана

средище

на

играчите.

Взаимодействията помежду им и спрямо продуктите, заедно с напредването на
електронните

технологии,

измениха

концепцията

на

интерактивното

забавление. До началото на 90-те г. на ХХ век видеоигрите предлагаха
простоват геймплей8, ориентиран към преодоляването на препятствия и
противници в определено пространство. На играчът не се предоставяше
свободата да прави избори, но трябваше да премине през ареала по
предварително зададения от производителите начин. Сюжетът, доколкото
съществуваше, бегло мотивираше действията на персонажа. Например в
първата Super Mario Bros. (Nintendo, 1985 г.) играчът така и не научаваше
предисторията на двамата братя Марио и Луиджи, нито пък защо драконът
Боузър е отвлякъл принцеса Пийч. Конзолните произведения до голяма степен
запазиха тази концепция, докато компютърните постепенно започнаха да
задълбочават своята историйност.
Най-базовото разграничение между различните видове е техния тип
интерактивност, дали геймплеят е насочен към взаимодействие между играч
(singleplayer) и компютърно направляван опонент или между група хора
(multilayer). Двата типа предпоставят и боравят с различни средства за
привличане на потребители; различни са и играчите, предпочитащи един или
друг вид. Ще разгледаме накратко доколко се движат на границата между
класическия наратив и играта в зависимост от посоченото разграничение.
8

Gameplay е начинът, по който играчът се придвижва в пространството, манипулира неговите обекти и участва

в изграждането на сюжета (Lindley 2004). Понятието обозначава системата от правила и възможности в рамките на играта
(Salen, Zimmerman 2004).
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Проблемът за интерактивността е централен в изследванията на
видеоигрите. Съществуват две течения в зависимост от подхода към явлението.
Наративистите се облягат на теорията за наратива (Тодоров 2004, Barthes
1977)

и твърдят,

че въпреки привидната си интерактивност,

те са

детерминирани от различни условия (Simons 2007). Всеки цикъл на влизане във
виртуалния свят, действия там и излизане от него може да бъде разглеждан като
наратив, пораждащ история. Той не е просто форма на дискурс, но също
мисловен образ, изграден от интерпретатора под въздействие на текста (Ryan
2004). Теорията е резонна предвид факта, че повечето игри притежават сюжет,
персонажи и до голяма степен функционират като литературен текст. Играчът,
подобно на читателя, не може да избяга от предварително зададената му рамка.
Различните механизми, добавящи възможност за избори (интерактивност)
разширяват историите, но не и възможностите на самата игра.
Лудологистите9 от друга страна твърдят, че те не се крепят върху
наративна структура и въвеждат понятието „симулация”, с което описват
предварително създаден свят с установени правила, в рамките на които играчът
е свободен да експериментира (Frasca 2003: 221-235). Аарсет поставя въпроса за
степента на фикционалност и симулация (Aarseth 2007: 35-44), давайки пример
с вратите в играта Return to Castle Wolfenstein (Gray Matter Interactive, Nerve
Software, 2001 г.). Част от тях са просто текстури върху 3D модел и спомагат за
създаването на убедителна визия за сграда. С тях не може да се взаимодейства и
те не водят до никъде. От друга страна има същински врати, чрез които се
достига до играеми пространства. Той заключава, че „първият тип очевидно са
фикционални; функционират като неизползваеми врати във филм или затворени
врати в картина. Играта не води до заключението, че „повечето врати в
Германия по време на войната са били фалшиви, просто нарисувани” и предлага
втория тип да бъдат наричани виртуални или симулирани, тъй като дават
възможност за интеракция. Проследявайки историята на игрите, Аарсет
9

Понятието произлиза от латинското ludere – играя
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заключава, че при ранните произведения преобладава фикционалният модел,
поради невъзможността на компютъра да обработи достатъчно качествено
симулиран свят. С напредването на технологиите двата модела започват да се
изравняват с подчератна тенденция към цялостна симулация. В игри като The
Sims (Maxis, 2000 г.), Half-Life 2 (Valve Software, 2004 г.) и The Elder Scrolls V:
Skyrim (Bethesda Softworks, 2011 г.) обектите могат да бъдат местени,
преподреждани, хвърляни и чупени – нещо, което е непостижимо за по-старите
приключения или екшъни. Лудологистите поддържат становището, че не
всички игри „разказват истории”, поради което основната им концепция не се
състои в някакъв наратив, а във възможността за действие в симулирано
пространство. Марк Улф изследва подробно как различните игрални ареали
функционират в рамките на геймплея (Wolf 1997: 11-23) и (Wolf 2002: 52-75) и
стига до заключението, че има двадесет и пет вида връзки между отделните
пространства в зависимост от тяхната проходимост, визуализация и пр. (Wolf
2011: 29-31).
Двата подхода показват как игрите могат да бъдат разглеждани от
различни перспективи и с различни акценти. Несъмнено не всеки продукт
притежава сюжет или фабула в класическия смисъл на думата. Местенето и
подреждането на фигури в Tetris (Alexey Pajitnov, 1984 г.) трудно може да бъде
определено като наратив. В този тип аркадни игри е важно действието, а
външният облик (цветове, картинки, музика) е само средство за задържане на
вниманието и интереса на възприемателя. Приключенските игри обаче са
изградени изцяло върху история и в повечето случаи играчът няма контрол над
случващото се, финалът е предварително зададен. Най-разпространен е
средният модел, при който действие и сюжет са еднакво присъстващи и е
въпрос на лично предпочитание към кой елемент играчът ще насочи своето
внимание. От една страна са възможностите за интеракция (преминаване,
разкриване и усвояване на пространства, борба с врагове, решаване на загадки),
от друга – задължителните елементи на сюжета (интродукция, персонажи,
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диалог, анимации). Всеки геймър (gamer, играч) търси различно преживяване в
съответната игра, даже в конкретното изиграване. Ако не разбира работния език
на произведението, ще се фокусира върху действието. Ако не желае да отделя
специално внимание на него, ще намали трудността и ще следи случващото се.
Повечето игри притежават поне три степени на трудност и в някои от тях
изрично се казва, че по-лесните са именно за почитатели на приключенията,
интересуващи се само от сюжета.
Аудиторията на аркадните игри и на голяма част от мултиплеър
ориентираните екшъни търси динамика на случващото се, възможност за
интеракция и удоволствие от предоставеното взаимодействие с виртуалния свят
и останалите играчи, поради което сюжетът и историчността могат да
присъстват само като изграждащи играемата вселена. Например в отборния
екшън Counter Strike (Valve Corporation, 1999 г.), вирутална версия на
„Стражари и апаши”, играчът може да се включи в отбора на терористите или
контратерористите, като от вторите има възможност да се присъедини към
някой от екипите за бързо реагиране на различните държави. Типовете игра
(поставяне/обезвреждане на бомба, спасяване на заложници и т. н.) задават
модуса на интеракция и мотивират конкретно действие, но не могат да бъдат
разглеждани като наратив сами по себе си.
Ако приемем, че скелетът на игрите се определя от тяхната
насоченост,

то

приетата

работна

жанрова

класификация

(екшъни,

приключенски игри, стратегически игри, ролеви игри, симулатори) придобива
смисъл, доколкото позволява групирането по основен признак. Екшъните
предоставят обширно триизмерно пространство, изпълнено с противници,
играчът преминава динамично през него, обръщайки внимание повече на
преодоляването на поставените трудности, отколкото на заобикалящата го
среда. Ролевите игри изграждат свят, в който персонажи взаимодействат,
разказват и създават истории. Стратегиите са базирани на плоскост, върху
която играчът може да създаде своя общност и да я противопостави на чужда.
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Куестовете почти не притежават свободно за манипулиране пространство, а
по-скоро лабиринт, в който играещият се опитва да се ориентира и излезе.
Симулаторите са подобни, но при тях целта не е достигането до края, а
преминаването през пространството и по-специално направляването на
превозно средство. Външният облик на видеоигрите може да е всякакъв и това
не променя по никакъв начин същността им. Избиването на орки и гоблини с
меч не се различава от стрелянето по терористи или извънземни. При ролевите
игри ситуацията е подобна, защото една футуристична история притежава
същите особености и структура като фентъзи ориентираната.
Singleplayer игри
Икономическите стратегии, приключенските, ролевите игри и
куестовете са най-типичните представители на произведенията, ориентирани
към самостоятелна игра. Причината е в особения им геймплей.
Икономическите стратегии, за разлика от останалите в своя жанр,
представят пространство, в което играещият трябва да построи виртуален град и
модел

на

общество.

Отделните

цели

са

насочени

към

неговото

усъвършенстване, а не към побеждаването на опоненти (за ралика от
класическите стратегии). За целта възприемателят разполага с ресурси (злато,
храна) и популация, която се увеличава чрез подобряване на условията за живот
(налични места за живеене и разни удобства). В някои произведения игралното
време е разделено от мисии, в които трябва да бъде достигната цел (набавяне на
ресурс, построяване на сграда, достигане на определен брой жители и т. н.),
като това може да бъде мотивирано по различни начини. В икономическите
стратегии се срещат два типа сетинг10 – историзиран (най-често засягащ
античността) и съвременен. Сюжетът се среща предимно в първия тип, играчът
влиза в ролята на градоначалник в определен период от историята на въпросния
град.
10

Игралният свят, изграден чрез графика и звук, подчинен на правилата на функциониране на геймплея.
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Целта на приключенските игри е преодоляване на пространство,
мотивирано от някаква история. Напредването в сюжета е линейно, играчът е
длъжен да премине през етапите, зададени от производителите. Сетингът може
да бъде всякакъв – фантастичен, историзиран или съвременен. Играчът
въздейства

във

виртуалния

свят

посредством

контролиран

персонаж.

Случващото е пряко свързано с него, което изгражда особеностите на фабулата
и често се представя чрез анимации, показващи резултата от действията на
играещия. Играта започва и приключва с него, в случаите с поредици
видеоигри, сюжетът може да бъде доразвит в следващата част.
Ролевите игри следват особеностите на своите първообрази (Cover
2010) и предоставят изградена вселена с действащи общества и закономерности,
в които играчите направляват своя герой или група. Случващото се касае целия
социум и ключова роля за неговото развитие са действията (изпълняването на
отделни задачи) на играча. След изпълняването на куестовете, се стига до
приемлив завършек на конфликта или проблемната ситуация.
Подобна е ситуацията с куестовете, играчът бива въвлечен във
виртуалния свят чрез наличието на конфликт/липса и чрез своите действия
трябва да ги преодолее. Успешният завършек маркира финала на играта,
независимо дали сюжетът се развива във фантастичен (приказен, футуристичен)
или съвременен (най-често в детективските куестове) сетинг.
Можем да обобщим, че за singleplayer игрите са характерни наличието
на сюжет и персоналност, стандартно разгръщане на фабулата, наличие на
въведение и заключение (край) и множество анимации, диалози и други
наративни форми. Наративът се изгражда по класически начин – имаме
функциониращ свят, персонажи и сюжет, чието развитие се проследява чрез
действията на играча. В повечето случаи началото и краят са фиксирани, което
създава усещане повече за гледане на филм, отколкото за достигане до някакъв
финал посредством собствени избори и действия. Това се засилва чрез
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задълбочената историйност на някои произведения – наличието на различни
текстуални и визуални средства за предаване на информация за случващото се.
Multiplayer игри
Най-разпространените компютърни игри, предлагащи задължителна
интерактивност между група хора са онлайн ролевите игри (MMORPG), 3D
екшъните и аркадните екшъни. Тяхната концепция е изцяло изградена върху
съперничеството между двама играчи, два отбора играчи или множество
участници, разделени по всевъзможен начин.
Безспорно онлайн ролевите игри заемат най-голямо място в игралното
пространство. World of War Craft (Blizzard Entertainment, 2004 – 2012 г.) и Guild
Wars (ArenaNet, 2005, 2012 г.) са нарицателни за компютърна игра в днешно
време. Тяхната концепция е сравнително сходна с тази на класическите ролеви
игри с разликата, че куестовете се създават от взаимоотношенията между
играчите и техните организации. Това предоставя максимална свобода на
действие, тъй като възприемателят не е ограничен от сюжет или предварително
зададена рамка. Фабулата се изгражда от случващото се, а то е напълно
подвластно на действията на играчите. Наличният сетинг притежава определени
особености, но те функционират като първоначални маркери за персонажите
(определят техните характерни ареали и територии) и не моделират действието.
Подобна е ситуацията с триизмерните екшъни, в които играчите се
разделят на лагери и имат за цел да изпълнят определени задачи или да
попречат на противниковия отбор да ги реализира. Например в един от типовете
игра в Counter Strike терористите трябва да задържат заложниците за известно
време, докато контратерористите имат за цел да ги освободят и придружат до
безопасно място. Случващото се трудно може да претендира за сюжет, има
дребни историйни маркери (контратерористите са моделирани според реални
полицейски части), но нито действието, нито целите насочват към цялостна
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история. Когато единият отбор победи и играта свърши, всичко започва
отначало.
Аркадните екшъни, характерни повече за конзолните игри, запазват
същата концепция. Сетингът не бива обяснен, а мотивацията за действието е
повърхностна. Този тип игри са изключително разнообразни, поради
различните решения на геймплея. В Tetris играчът или играчите се конкурират
чрез изтрити редове, в Pong (Atari Incorporated, 1972 г.), първообразът на жанра,
двамата участници разполагат с правоъгълник, който отблъсква топка, а целта е
тя да бъде така насочена, че опонентът да не успее да я върне.
Игрите, предназначени за повече от един човек, рядко притежават
своя история, а дори да е налична, тя не е мотивираща за действието. Геймплеят
се изгражда около специфична интеракция между играчите, която трябва да е
достатъчна сама по себе си. Въвличането в случващото се и предоставената
свобода са основните особености на този тип компютърни игри. Отсъствието на
наративна линейност позволява включването на голямо количество хора в
рамките на едно виртуално пространство и разнообразни отношения и действия
помежду им. Сюжетът рядко е маркиран, но никога не е водещ, защото не търпи
развитие в реалния смисъл на думата. Отсъства и завършек, всеки един край
предразполага за преповтаряне на ситуациите, докато играчите имат интерес.
Съществуват компютърни игри, притежаващи singleplayer сюжет и
multiplayer възможност. Този тип беше преобладаващ преди бумът на онлайн
ролевите игри в началото на ХХI век. До момента три жанра почти винаги
притежават и двата елемента – стратегиите, спортните игри и екшъните.
Геймплеят на стратегиите позволява инкорпорирането на история в найразнообразен вид и сетинг, като същевременно имат възможност да изправят
двама или повече играчи като противници във виртуално пространство като
арена. Екшъните, особено историческите, посветени на Световните войни, също
позволяват изграждане на линеен сюжет, но също така интеракция между
геймърите в свободно пространство. Спортните игри, били те футболни
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симулатори или видове състезания с коли, винаги позволяват на възприемателя
първо да усвои механиката и функционирането на произведението, преди да
започне да се съревновава със себеподобни. В тези типове компютърни игри
двата компонента притежават еднаква тежест и са взаимодопълващи се. Не
всички играчи желаят да доказват умения сред хора, съществуват и играчи,
които нямат интерес към проследяването на история или сюжет. Мотивацията
за избор на компютърна игра или жанр е строго индивидуална, което
предразполага

наличието

на

толкова

много

различни

интерактивни

произведения.
Още от своето зараждане в средата на XIX век компютърните игри са
базирани на интерактивност и наративност. Случващото се е мотивирано по
един или друг начин, през годините произведенията еволюират към една от
двете особености. Игрите с наративна насоченост могат да бъдат разглеждани
като виртуална творба, изградена по литературен модел и притежаваща
литературни особености. Интерактивността е сведена до минимум в рамките на
игралното пространство. Линейността на сюжета не предразполага за избор на
играча или различно развитие. Този тип компютърни игри могат да бъдат
анализирани с литературните способи, техните почитатели ги търсят именно
заради разказваната история в рамките на геймплея, по-специално достигането
до финала. Функционирането им е сравнително различно от класическия
наратив, защото изисква усилия от страна на възприемателя за проследяване на
историята. Проблемът за изграждането и механизмите на явлението във
виртуална среда са разгледани и дефинирани от норвежкия изследовател Еспен
Аарсет като специално за ситуацията въвежда понятието „кибертекст“,
отнасящо се до описаното явление (Aarseth 1997).
Multiplayer игрите изграждат „случка“, която обаче трудно може да
бъде разглеждана като сюжет, защото целта е създаването, а не резултатът. Тези
произведения повече се доближават до класическата концепция на играта, в
която

участниците

взаимодействат

помежду

си

в

ограниченията

на
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пространство и правила, но не целят достигането до някакъв край. Любопитното
при тях е, че се явяват форма на терен, „игрище“, на което хората
взаимодействат по най-различни начини – създават общества, завземат
територии, борят се помежду си и т. н. Поради своята нелинейност, multiplayer
произведенията дават възможност за по-голяма свобода на интеракцията и не
ограничават участниците в историйна рамка.
В този ред на мисли компютърните игри стоят на границата между
реалната игра и наратива. Същевременно подходът към тях може да бъде
съобразен с всяка от тези особености. Определени произведения се подлагат на
наративен анализ и представляват самостоятелен продукт със сюжетна
цялостност. Други са терен, на който възприемателите доброволно и
сравнително неограничено развиват своите желания и идеи. Комбинациите в
рамките на двата типа геймплей са безкрайни, това позволява огромно
количество подходи към изследване на явлението – изграждането на играта,
нейната механика и функциониране; особеностите на историята и персонажите;
целите и правилата в рамките на игралното пространство; възможностите на
играчите, тяхното взаимодействие в рамките на продукта и помежду им;
отношението им към играта и случващото се в нея.
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Татуировките като граница на индивидуалното
Петя Петрова
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)
Предполагам, че границите11 допринасят за „различията”, подпомагат
да се разбере къде е „моето” място и мястото на „другия” в света. С една дума,
границите подпомагат да опознаеш себе си именно като правиш съпоставка
между теб и човека зад „границата”, този срещу теб, който ти е чужд и
непознат. Индивидуалността, от друга страна, е нещо уникално за всеки човек,
въпреки приликите между хората, споделящи една култура, религия, място на
живот (чисто географско) и пр. Ако границите определят в някаква степен и по
някакъв начин към коя култура спадаме, начинът ни на мислене и т.н.,
индивидуалността ни е сбор от множество фактори, които определят нашето
поведение и начин на живот, независимо към коя култура принадлежим. И
именно индивидуалността ни прави уникални, с уникални качества, с уникален
мироглед.
С навлизането на глобализацията, масовата култура и пр., в България
могат да се открият много нови неща, свързани с по-голямата възможност за
среща с хора от различни държави, които българското общество трудно
възприема, не разбира, а дори и отрича. Предполагам, че по-големият достъп на
хората зад „границата” до България (и не само) допринася за среща между
различни култури, разбирания, които оставят нещо след себе си, нещо различно
и уникално. Хората започват да се интересуват от „модата” в другите държави и
националности. И именно защото се интересуват от „различното”, със самото
това, че го виждат, то бива приемливо от една част от обществото, но от друга –
отричано. Това превръща „подражателите” и „потребителите” на новото до
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Под „граница” имам предвид две неща в зависимост от контекста. Първо, използвам това понятие като чисто

георгафска граница, която в модерността, с навлизане на глобализацията, по-лесно може да бъде прекрачвана. Второ,
използвам понятието като граница на индивидуалността, т.е., до колко тя може да бъде изявена и проявена днес.
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някаква степен в „различни”, „бунтари”, в хора от „друга” култура, която би
могла да се нарече „субкултура”12.
Тъй като под понятието „субкултура” разбирам нещо „модерно”, „ново”
и „интересно”, смятам, че татуировките, макар и вече да не са толкова „нови” в
България, могат да бъдат включени към това понятие. Смятам така, защото от
неформални разговори с близки и приятели, осъзнах, че те все още не могат да
бъдат възприети като нещо „нормално”. Някои ги определят като „модерни”,
със самото това „безсмислени”, други ги приемат за част от хора с „проблемно”
детство, които искат да се „правят на интересни” и да бъдат „център на
внимание”. Отделно, продължават да поддържат теорията, че хората с
татуировки са „криминални”, което идва от знанието им, че „моряци” и
„затворници” се татуират.
Историята на татуировките не е пълна. Не се знае с точност от кога
датира това „изкуство”, както го наричат много хора, тъй като татуировката
всъщност е просто рисунка. Зад тази рисунка обаче се крие много повече, ако се
доверим на думите на Цветан Бакърджиев. Според него първите татуировки се
появяват през първобитно-общинния строй, където служат за племенен знак.
Тоест, татуировката е и символ в различните племена и общества. Тя определя
към кой клан принадлежи даден човек. Татуировката е символ и на ловците, тъй
като може да се получи от рани по време на лов, което отличава ловецът като
много или най-добър от останалите. Това означава, че татуировките служат за
отличителен знак относно характер и принадлежност, тъй като може да се
разбере към кое племе принадлежи даден човек и дали е ловец, а дори и колко
добър ловец е. Те служат и за знак при инициация на подрастващите, което
може да се каже, че е огледало на тяхната същност, характер, начин на живот.
Татуировката може да служи също така за талисман и за наказание. Свързвана е
със сила, дори магия, за което може да се съди от различните описани обичаи
12

Поддържам теорията на Валентина Георгиева и Даниела Колева относно понятието „субкултура”: „това, което

бихме нарекли "субкултури" сега, са всъщност образци на потребление на популярна култура: музика и сериали, мода, игри
и идеологии” (2010).
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(Бакърджиев, 2003). Във всички случаи тя е отличителна емблема, която
маркира, маркира тялото и показва индивидуалната човешка същност.
Според Бакърджиев „с развитието на християнството обичаят на
татуирането започва да се изкоренява като съществена част от езическите
обреди”. Може да се каже, че татуировките като изкуство навлизат много късно.
Авторът споменава и че чак през 1769г. забраната относно татуировките,
свързана с религията, няма вече такава сила и татуировките започват развитието
си в Европа. Повторната им поява в Европа се свързва с мореплавател – капитан
Джеймс Кук (пак там). Предполагам, че поради сведенията за капитан Кук,
татуировките се свързват с моряци. От друга страна, затворниците също са
известни със своите татуировки, от което идва пък аналогията на татуираните
хора със затворниците13.
Днес може да се забележат множество студия за татуировки, множество
татуирани хора, но и множество стриктни изисквания за това как човек трябва
да изглежда на работното си място. Макар и демократична държава, България
все още трудно усвоява „новостите”, които всъщност съвсем не са „новости”, а
просто „непознати” за част от населението и късно навлезли в Европа.
Доколкото знам, в религията и по-точно християнската, която ни интересува
тук, има правила относно маркирането на тялото, което е знак за неговата
промяна. Мои приятели споделят, че не е разрешено например да се влиза в
църква с татуировки, с което са се сблъскали при желание за църковен брак.
Още в Стария Завет на Библията (срвн. Левит 19:28) се появява забрана за

13

Вж:

http://m.inews.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%9D%D0%B0
%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-_l.a_c.3992_i.296460.html
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татуиране, понеже татуировките се свързват с езическите ритуални практики и
се смята, че „отдалечават” човека от Бога.14
Въпросите, които си поставих при избора на темата с оглед на
проблемната ситуация, описана по-горе за татуировките, са няколко. Първо,
каква

роля

играят

татуировките

при

определяне

и

изявяване

на

индивидуалността на притежателя им? Повече „пречка” ли са, или напротив –
подпомагат духовното израстване на човека? И как влияят върху начина му на
живот, върху неговото развитие (освен духовно, и професионално), обучение и
пр.? Доколко телесното различие води до маргинализация? Поставят ли като
цяло някаква граница пред индивидуалното човешко развитие?
Тези въпроси биха могли да намерят по-голяма част от отговорите си
чрез моето изследване в град Пазарджик на тема „Отношението към
татуировките”. То представлява case study (изследване на случай), който важи
само за изследваните хора и само за град Пазарджик през 2012 г. Целта на
проекта е да се разбере какво е отношението на хората към татуировките и как
това отношение влияе върху татуираните хора в различни аспекти от техния
живот. Методите за изследване са: структурирано интервю, неструктурирано
интервю, автобиографично интервю, неформално интервю, наблюдение.
Тезата ми е, че хората с много видими татуировки могат да спечелят
социалното одобрение на обществото, стига членовете му да ги опознаят. Те
могат да се развиват професионално и да доказват своите качества, като само на
някои длъжности (и то по мнение на хора, които не смятат, че би трябвало да се
допускат служители с много видими татуировки) изникват „изисквания” към
„скриване” на татуировките в по-голяма или по-малка степен. В образованието
по-скоро се обръща внимание на друг вид „различност” като прическа, флешове
и пр.
14

Вж:

http://www.pravoslavie.bg/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A2
%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#.VIqsbNKsVZ4
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Идеята е да покажа как телесното различие влияе на околните през
погледа на самите „различни”. Напоследък татуировките стават много
„модерни” в България. Това може да се види от различните татуирани известни
певци, както и подражаващите им от по-младото поколение. Може да се каже,
че става масова култура, или поне, че има такава вероятност. Има една част от
поколението обаче, за която татуировките остават „неразбираеми”, което съм
чувала и от по-млади хора, освен от по-възрастното поколение. Те не виждат
смисъл в тях. От самото изследване се оказва, че татуировките граничат с
интереса към тях и мистерията, около която са „обвити”. Интересът се състои
към самото изкуство, начина, по който са направени и изниква въпросът защо са
направени. Мистерията се състои в смисъла на татуировките, тяхното значение,
тъй като често самата татуировка може да бъде разбираема единствено за
нейния притежател и да има смисъл единствено и само за него. На моменти си
проличава и страх от тях, не защото са болезнени, а защото обществото може да
си помисли, че си „наркоман”, бивш „затворник”, може да не си намериш
престижна работа и пр. Предполагам, че всички тези смесени чувства, които
предизвиква „новата мода” оказват влияние върху начина на живот на
татуираните, било то „добро” или „лошо” в различните ситуации. За да
разберем какво влияние имат татуировките върху индивидуалността на
татуираните, трябва да разберем какви са изискванията, нормите (писани или
не) в някаква степен, в самото общество и до колко те се спазват.
При посещението ми в частно бюро по труда се оказа, че съществува
забрана, която определя, че в обявите не трябва да присъстват каквито и да било
разграничения като пол, възраст и пр. Това се наказва с глоба. Управителят тук
има татуировка, която не е видима: „В качеството си на родител бих направил
всичко възможно да предпазя дъщеря си от това да си направи видими
татуировки, които не може да скрие”. Той споделя, че преди да има криза на
пазара на труда, работодателите не са били толкова взискателни, а се
интересували единствено от качеството на работата. Днес обаче той забелязва
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промяна: „Нашият манталитет е такъв, че има не само “визуална”
дискриминация, но и полова, възрастова”. Изниква и сравнението с „чужбина”,
където според управителя такава „дискриминация” няма. Той не би си направил
татуировка на видимо място, защото смята, че хората биха го сметнали за
„бунтар”, за човек, който „пуши трева” и пр. Споделя, че има много клиенти,
които са татуирани „от горе до долу” и са „професионалисти”. Изниква страхът
от това как би реагирало обществото и по-скоро страхът при управителя е
свързан с професионалното развитие, което си личи и от думите за дъщеря му.
Той има изградена професия, но въпреки това не иска клиентите му да го „съдят
на prima vista”. Управителят смята, че татуираните хора не правят добро
впечатление на интервю за работа, но когато вече са доказали своите качества и
се татуират, това не би имало голямо значение: „Когато стане въпрос за
ръководни длъжности – мениджър на производство, управители, директори,
които сме назначавали не сме имали случай на човек, който да е татуиран
целия”.
В държавното бюро по труда, от друга страна, не коментираха толкова
относно забраните. Имплицитно заявиха, че те се спазват и не важи друго.
Директорката единствено спомена, че заместник-кметицата има видима
татуировка на ръката, и по-точно на китката. Това е едно от доказателствата, че
хората с видими татуировки могат да намерят реализация на високо
професионално равнище.
Важна е и гледната точка на татуист, за да се разбере какви хора отиват
при него (с цел изясняване на тяхната професия), защо е решил да практикува
това. Информаторът-татуист е работил на много места, както и в чужбина. В
интервюто присъстваше съпоставката между България и другите държави
относно приемането на хората с татуировките и по какъв начин гледат на тях.
По негово наблюдение в други държави „се приемат така, както по принцип
трябва да бъде. Всеки има право да прави каквото си реши, но без да вреди на
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околните”. Присъства идеята за демокрация и свободна индивидуализация,
която единствено не бива да вреди на околните.
В България дори той не одобрява присъствието на татуирани хора на
определени работни места. За пример даде учителската професия. Смята, че
образованието е важно за възпитанието на децата и според него учителите
трябва „да си стоят вкъщи”, щом сами са избрали да се татуират. От друга
страна, той уважава самата професия на татуистите и татуирането като
изкуство. Явно се вижда парадоксът и разбирането за татуировките като
изкуство, но и пречка при възпитанието на подрастващите в училище. Според
него, да преподаваш в университет е различно – там вече „може” да имаш
татуировки. Причината е, че децата вече са пораснали и имат изграден собствен
характер. Студентите са пълнолетни и могат да взимат решение за себе си.
От примерите, дадени от татуиста, си личи, че татуирането за него е
въпрос на избор, но избор, който може да се направи в определена възраст от
живота. Всеки може да бъде индивидуален и какъвто „си поиска”, но когато
вече е придобил своето възпитание и е изградил характера си. Това си личи и от
думите му: „Нещо, което не приемам обаче е да татуирам 13-14-годишни, които
идват в студиото с мама и татко, което за мен лично е доста безотговорно от
страна на родителите”.
Друг пример, който дава татуистът е с професията сервитьор. Според
него в ресторант не бива да сервират хора, които имат татуировки на ръцете,
защото „ме отвращава някой да ми поднася храната с мръсни ръце”. Тук
татуировките са сравнени с нещо „мръсно”, „гнусно”, което няма място, освен
при възпитанието на деца, и в „кухнята”. Приема татуировките, но смята, че
трябва да има ограничения относно избора на професия за татуираните хора на
видими места, свързани с възпитание и (имплицитно казано, защото спомена
единствено за ръцете). Тоест, хората трябва да преценят така мястото за
татуировка в зависимост от длъжността, която заемат или искат да заемат, за да
може всичко да е в „реда на нещата”.
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Относно хората, които отиват при него, за да се татуират, казва, че
отиват „всякакви хора” и си говорят за „всякакви неща”. Направи сравнение с
предаване, което показва „какви са татуираните хора”. В това предаване
показват всъщност какво е мнението за тях на околните: „Примерно аз ако съм
отишъл в парка няма да е за да изнасиля детето ти, а просто съм там с моето”.
Тъй като възпитанието и културата изглежда са важна част от
подрастващото поколение, училището е мястото, в което има установени
правила относно начина на обличане, държание и пр. на учениците и учителите.
По информация на директорка в училище тези правила са свързани по
правилник със задълженията на ученика да: „се явява в училище в съответното
облекло и вид, които съответстват на положението на училището и добрите
нрави, облекло и прическа; не се допускат ученици с къси поли и потници, с
дълбоки деколтета, скъпи бижута, неподходящ грим и маникюр, екстравагантни
прически, както и ученици с пиърсинг на видими места. Облеклото на всеки
ученик

трябва да е изчистено от предизвикателни елементи, както и от

елементи, които подсказват религиозна принадлежност или политическа
ориентация. Не се позволява присъствие с качулка или шапка в учебен час”.
Практиката при неспазване на правилата според нея е да се съобщи на
родителите.
Интересен е парадоксът в думите на татуиста, който казва, че
родителите отиват в студиото, за да дадат съгласието си относно татуирането на
непълнолетното си дете, и, от друга страна, думите на директорката, че
уведомява именно родителите на неспазващите деца правила в училище.
Именно родителите са тези, без чието позволение непълнолетното дете не би
трябвало да може да си направи татуировка (поне има такова правило в
студията за татуировки).
Тъй като банките са известни със своите строги изисквания към
служителите си, смятам, че е добре да се представи и тази гледна точка. От
търговска банка „Алианц” получих разпечатка с изискванията към персонала,
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което

доказва

строгостта

на

изискванията

(вж

приложение

№1).

В

„Райфайзенбанк” според информаторката ми (управителката на банката) има
служители с татуировки, които не се виждат. Предполагам, че важи за тази
банка, защото в „Алианц” наблюдавах служителка с татуировка на рамото,
изложена на показ.
Политиката на банките като цяло е устроена така, че „не трябва да се
усеща личният живот на персонала”. Тук вече не можем да говорим за
дискриминация или нещо подобно, защото индивидуалността на служителите
изцяло е „скрита”, изменена в някаква степен, дори „забранена”. Това си личи и
от думите на управителката: „Също не трябва да се оставя храна по бюрото,
както и на монитора да не се слагат снимки на семейството на служителите”.
Тук се залага на професията и изцяло на нея, която е отделена от личния живот
във всички аспекти на служителя.
Няма

да

се

задълбочавам

в

професията

на

сервитьорите

и

ресторантьорите, защото нямам достатъчно информация. Само отбелязвам, че
един от управителите на заведения предпочита, даже „трябва”, персоналът да
има добър външен вид, добра хигиена и да няма видими татуировки, като с това
за него темата се изчерпа.
От всичко казано дотук може да се направи изводът, че днес има
множество изисквания от страна на работодателите към техните служители.
Макар и да съществува забрана за разграничение при търсене на служители, все
пак намират начин да предявят своите изисквания. Пример за това са думите на
служителка в агенция за подбор на персонал: „За офис-работа искат добре
изглеждащи жени. Във верига магазини за мебели (разносна търговия) търсят
момчета без татуировки, обеци, кичури. Не е имало други по-специални
изисквания”. Също така, според информаторите, има професии, които са
достатъчно престижни и „не върви” хората да имат видими татуировки, с
изключение на банките, където политиката е по-различна. Оказва се, че никой
няма против татуировките, стига те да не са на видими места и то само от
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гледна точка за избора на професия. Единствено татуистът и управителят на
частно бюро по труда направиха връзка с възпитанието, отглеждането на децата
и мнението на обществото спрямо хората с татуировки.
Представям интерпретативен анализ на част от интервюто си с
информаторка (вж приложение №2), която има четири татуировки със стремеж
да продължава да се татуира. Тя не само има татуировки, но и интересен стил на
обличане, прическа, както и пиърсинги. Живее в град Пазарджик, 20–годишна,
безработна и неучаща в момента. Тя е работила, учила засилено английски език
и желанието й е да продължи да учи и да стане лекар. В социалното общуване
хората, обаче, поставят граница спрямо информаторката, но не поради това, че
има татуировки, а по-скоро поради участието и в различни субкултурни групи и
стилът й начинът, по който изглежда.
По мое мнение информаторката е един пробивен човек, тъй като се е
занимавала усилено с изучаването на английски език, работила е в езикова
школа и най-вече – иска да стане лекар и то в чужбина. Плановете й за
бъдещето изобщо не са скромни. Тя говореше твърдо и сериозно за целите,
които смята да постигне. Интересното е, че изобщо не смята външния си вид за
проблем при реализирането им. Даже напротив – сякаш си мисли, че
татуировките, пиърсингите и всичко останало, което я различава от „масата
хора” само би й помогнало.
За татуировките особено, според мен най-малко си мисли, че ще
представляват някакъв проблем, което си личи от думите й: „В началото ме
гледаха много странно, но тогава имах и пиърсинг на устната, косата ми беше
подстригана по много откачен начин – от едната страна беше много къса, а от
другата – много дълга”. А и фактът, че смята да продължава да си прави
татуировки и то все по-видими, също ме навежда към тази мисъл. Като че ли за
нея разумните работодатели, които си разбират от работата, не обръщат
внимание на външния вид на хората. Същото важи и за клиентите, които са
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малко по-скептично настроени към тези неща. Защото е „нормално” в началото
да съдят по външния й вид, но после „като цяло не съм имала проблеми”.
Когато говори за участието си в протести, изпъква важността да си
различен, тъй като те са един вид бунт срещу несправедливостта. Някак си
правя аналогия с бунт срещу несправедливостта към държавата и бунт срещу
несправедливостта хората да не приемат различието в телесността. А тя прави
именно това – бунтува се по всякакъв възможен начин. От тук следва, че
различието е важно за нея и трябва да има повече такива хора, които не бива да
се отбягват. Сякаш точно това се опитва да докаже пред света и пред себе си.
С приятелите и познатите й вече положението е малко по-различно.
Някои я приемат, а други – не, и то по различни причини, свързани с
външността й. Тя сякаш не приема, че може да е свързано с нещо друго, като
например характера й. Има претенциите, че щом се разбира със всякакви хора
(„татуирани, нетатуирани, метали, пънкари, чалгари, джазмени, квото се сетиш
тва има в моите среди”), значи проблемът не е в нея. Има само „една групичка
хора, които ме гледат накриво и ме мислят за пълен наркоман и боклук, заради
боди-модификациите ми нали, така да се изразя”.
Не разбрах от къде е сигурна по каква причина точно не я приемат, но
явно такова е нейното впечатление. Тя съди по себе си какъв човек е и затова не
разбира останалите, които не приемат различието. Докато тя сама не приема
„хомофоби, расисти” и т.н. и гледа да не се занимава много с тях.

По

интонацията, с която говореше за този вид нейни „приятели” си личеше, че се
обижда от мнението им и иска да докаже, че не е „боклук”.
Постоянно намекваше по някакъв начин, че животът й не е бил много
лек, че се е сблъсквала с много проблеми и неприятности, които по мое мнение
са я подтикнали да изразява всяка една част, която я е променила по някакъв
начин, чрез татуировка, пиърсинг или нов стил. Сякаш искаше да каже: „Да,
животът ми беше труден, но го преодолях чрез различието. То ми помогна да
преоткрия себе си и да продължавам да се боря”.
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Всичко това доказва, че информаторката е нямала проблеми на
работното място, както и в социалния живот поради татуировките си и, че не
смята, че изобщо ще има. Татуировките за нея имат смисъл и то толкова голям,
че определят каква е и каква трябва да бъде, защото иска да бъде именно
„различна”. Което не се дължи на стремежът „да се прави на интересна”, а на
това да докаже, че не е „боклук”, въпреки начина, по който изглежда. Според
нея професията не би могла да ограничи, да постави граница пред
идентичността й. Граница би могла да бъде поставена единствено, ако трябва да
скрива своите татуировки, да се облича по „нормален” начин и да изглежда
„нормално”. Тоест, да бъде такава, каквато не е.
Само можем да гадаем дали би могла да практикува като лекар с
видими татуировки, макар че дава пример с татуиран лекар и то по ръцете.
Външният й вид досега е поставял граници единствено в социализацията й сред
„нормалните” (в смисъла на приятелски взаимоотношения), макар и наличието
на много нейни „различни” приятели. В професионална сфера, изглежда досега
не е имала проблеми.
От друга страна, първата й татуировка е направена на 16 г., когато е
била още ученичка, с позволението на майка си. Според нея, съучениците й „се
радваха предимно, че съм се престрашила и че са ми позволили толкова рано
родителите ми да си направя”. А учителите не проявяват отношение, защото
татуировката не е била видима. Проблеми в училище се откриват, когато
въвеждат „дрескода”, като конфликтите са били свързани с: „флешове на ушите
и че главата ми е обръсната”. Според нея „дрескодът” изобщо не е успял да
влезе в действие и „всеки си ходеше както си искаше облечен”. По нейно
мнение татуировките не трябва да бъдат включени в подобни изисквания за
начин на обличане, защото те са „личен избор, който ти е до живот” и не можеш
да го премахнеш просто така; то е част от теб и от самата ти същност. Прави
сравнение с дрехите, които могат да бъдат „махнати”. С други думи, дрехите
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могат да бъдат неприлични, но прическата и останалата част от теб – не. Даже
напротив – не би трябвало да искат подобно нещо.
Изглежда, различният външен вид (и по-скоро различния стил на
обличане, предпочитана музика, прическа, пиърсинги и флешове) поставя
граница пред социализацията в този случай и пример. Сякаш татуировките са
„най-малкото” в нейната външност и характер. Относно възпитанието в
училище се оказва, че правилата за „прикриване” на индивидуалността трудно
се спазват. А относно професионалното развитие, рядко се случва татуировките
да са пречка. Писаните или неписаните правила, норми в обществото, могат да
пречат повече по-скоро за социализацията на хората, избрали да се татуират, но
както казват повечето информатори, това важи само на „prima vista” и човек
винаги може да намери начин да се докаже, ако поиска, в която и да била сфера.
В по-„престижните” сфери на работа служителите също биха могли да имат
татуировки, както показват някои от примерите по-горе.
Татуировките като цяло се приемат за нещо „лично” и от работодатели,
и от татуирани. Те са част от тях и по този начин изразяват своята същност,
независимо дали са направени, защото са „модерни”, или защото имат дълбок
смисъл за притежателите им. С други думи, татуировката се приема от
притежателите й за символ на това какъв си, какъв искаш да бъдеш, или и двете
заедно.
Библиография:
Бакърджиев, Ц. 2003. Историята на татуировките. Български фактор:
< http://www.factor-news.net/index_.php?cm=8&id=710 >
Библия. Стар завет. Левит 19:28.
Георгиева, В. Колева, Д. 2010. Валентина Георгиева и Даниела Колева. 2010.
Младежки субкултури - що е то?. Семинар_БГ:

57

<

http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy3/item/274-mladejki-

subkulturi-shto-e-to.html >
Мохарамян, М. 30. 11. Най-култовите затворнически татуировки и тяхното
тайно значение. Inews. bg:
<http://m.inews.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0
%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_l.a_c.3992_i.296460.html >
Чурешки, С. 2006. Татуировки. pravoslavie.bg:
<http://www.pravoslavie.bg/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%
BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#.VIqsbNKsVZ4 >

Приложение №1: Някои от изискванията към служителите от търговска
банка „Алианц” (цитирам от предоставения документ само това, което не е
позволено)
Облекло на служителите:
Общо за всички служители:
НЕ!:
- Слънчеви очила на главата
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- Маратонки, гуменки
- Дънки
- Пиърсинг на видими места, различни от ушите
- Видими татуировки
За жените:
НЕ!:
- Едри бижута или такива, които при движение издават звук – множество
гривни, висулки и т.н.
- Прозрачни, ярки и лъскави платове, щампи на животни, кожи, голи рамене и
корем, дълбоки деколтета.
- Къси поли или панталони над глезените, потници
- Дълги коси, които прикриват лицето
- Лак за нокти в тъмни цветове /син, кафяв, черен/, ноктопластика
- Ярък, неестествен цвят на косата
За мъжете:
НЕ!:
- Повече от един пръстен и халка
- Обеци, дебели ланци
- Фрапиращи прически, бради и бакенбарди
- Сандали
- Бели чорапи
- Дълбоко разкопчани ризи
Приложение №2: Част от интервю с татуираната информаторка
П. П.: Кандидатствала ли си за работа? Работила ли си нещо?
Информаторка: Да, работила съм в една езикова школа. Работех като преводач
и асистент. Назначиха ме без никакъв проблем. В началото ме гледаха много
странно, но тогава имах и пиърсинг на устната, косата ми беше подстригана по
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много откачен начин – от едната страна беше много къса, а от другата – много
дълга, и аз се явявах там по този начин изглеждаща. Макар че нали облечена
съвсем прилично. И се явявам на интервю за работа и ме гледаха много
съмнително в началото, но те са доста широко скроени хора и бяха страхотни
работодателите ми. И след като поговорихме видяха уменията ми в английския
и това, че умея да общувам с хората и да комуникирам и харесаха ме, назначиха
ме на работа. Абсолютно никога не са ми казвали: „недей да идваш на работа с
изрязано деколте, че да не ти се виждат татуировките”, или „махни си обиците”,
или „оправи си косата”. За тях това нямаше значение. Беше важно, че аз си
вършех работата. Друг е въпросът, че когато идваха клиенти, предимно млади
хора, което ми беше още по-интересно, да се запишат в школата и в един
момент май си мислеха, че съм ученичка и малко ме подминаваха, макар че
стоях на бюрото пред офиса и малко странно ме гледаха нали заради начина, по
който изглеждам, пък и позицията, на която се намирам. Но като цяло не съм
имала проблеми.
П. П.: А спомена, че организираш нещо?
Информаторка: Да, занимавах се около една година много с протестите, които
се организираха за цените на горивата и т.н. Колкото до това какво общо има
това с татуировките ми – само ми помогнаха честно казано в тая насока, защото
аз първа пушка на протеста с мегафона най-отпред виках. И нарочно колегите
ми ме назначиха да правя това, защото се отличавам. В един момент се оказва,
че целият град ме е запомнил от тия протести и ме познава, което е хубаво,
защото в един момент се формира един образ на бунта, така да се каже.
П. П.: Занимаваш ли се още с превеждане?
Информаторка: Не, аз съм се насочила към медицината. Искам да стана лекар.
Кандидатствам медицина тази година, но английският и тия сертификати ще са
ми от полза, защото искам да работя в чужбина.
П. П.: Може ли да кажеш какъв смисъл имат за теб татуировките?
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Информаторка: Ами, няма проблем. Няма да се задълбавам в подробности,
обаче. Първата татуировка е едно динозавърче, много симпатично, светлосиньо.
Направих го когато свърши един много труден период в живота ми.
Символизмът е, че нали динозаврите са измрели, няма ги вече, по същия начин
умря и тази част от мен. Започнах наново и направих динозавъра. Следващата
татуировка е една луна с цветенца и една котка седи на нея. Луната
символизира женското начало, цветята са плодородието, а котката е женска
независимост и сила. Лястовиците си направих, когато майка ми замина за
Англия. Символизмът е, че лястовиците винаги се завръщат в гнездата си и...
освен това моряците са си правили такава същата татуировка, понеже когато са
виждали лястовици в открито море значи, че наближават сушата и се завръщат
у дома. А последната е едно бухалче. Направих го тази година, тъй като
прекарах една година сам самичка без никакви приятели, учейки по цял ден
вкъщи. А и чувствах се много помъдряла през тая година. Открих много неща за
себе си, които не знаех и за това си направих бухал, който е символ на
мъдростта.
П. П.: Мислиш ли, че някои хора не те приемат, защото имаш татуировки,
заради начина, по който изглеждаш?
Информаторка: Да. Има и такива хора. Има една групичка хора тук (щот ние
сме малък град, всички се познаваме), които ме гледат много накриво и ме
мислят за пълен наркоман и боклук, заради боди-модификациите ми нали, така
да се изразя. Заради обеци, флешове, татуировки... Не го приемат добре, но аз и
не искам да дружа с такива хора, защото това са хора, които гледат само
повърхността. А аз съм от типа хора, който... Аз имам всякви приятели –
татуирани, нетатуирани, метали, пънкари, чалгари, джазмени, квото се сетиш
тва има в моите среди. И точно защото съм от типа хора, които, като види
някой, не си казва „гледай го пък тоя къф е, аз с него не мога да бъда приятел”.
Опознавам хората, научавам какви са, но те не са така. Тия хора, които не ме
харесват, те не ме харесват заради това как изглеждам. В един момент се случва
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така, че влизам примерно в конфликт с едното момче конкретно. Започваме да
спорим за нещо и той ми казва: „Абе аре ти ли ше ми говориш, боклук?
Нашарила си се от горе до долу, на нищо не приличаш. Глей кво си си
направила ушите. Сантиметър и половина дупки имаш”. Викам: „Боже, къде
попаднах – викам – хомофоби, расисти... ужас”.
П. П.: Как са приемали татуировките ти учителите и съучениците ти?
Информаторка: Съучениците ми се радваха предимно, че съм се престрашила
и че са ми позволили толкова рано родителите ми да си направя. Учителите не
са проявявали отношение към тази татуировка, защото тя е скрита, тя ми е на
корема, не се вижда. Проблемите с учителите започнаха в 12-ти клас, когато
въведоха дрескода за училище и имаше няколко учители, които така започнаха
да се заяждат с мен, че имах флешове на ушите и че главата ми е обръсната. Аз
много не се погаждах с тях и казах: „Вижте сега, дрескодът не е формиран както
трябва. Работила съм с документация и знам за какво става въпрос. Всичко
трябва да е по точки и да е конкретно. В дрескода пише „забраняват се
пиърсинги”. Пиърсингите на ушите също са пиърсинги. Когато всичките
учителки от училището си свалят обеците от ушите, тогава и аз ще си сваля
моите. Ма ето, вие, госпожо имате обеци на ушите. Защо аз да свалям моите? И
вие не спазвате дрескода”. Та... в един момент ме зарязаха, щото аз учих от
първи клас там, организирах всички извънкласни дейности, пращаха ме по
състезания разни и по срещи, поради което нямаха много голям избор.
П. П.: В крайна сметка получи ли се дрескодът?
Информаторка: Дрескодът изобщо не се получи. Всеки си ходеше, както си
искаше облечен. Макар че аз бях „за” въвеждане на някакъв дрескод, понеже
нали едно е да имаш татуировка на рамото, която се вижда, друго е да се
появиш с пола малко под задника и с деколте. Ама за татуировките и тези неща
не съм съгласна да се включват в дрескода, понеже това вече е личен избор,
който ти е до живот, докато дрехите – навсякъде трябва да спазваш някакво
прилично облекло в зависимост от това къде си отишъл.
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Противоречия при унаследяването и всекидневни психопатологии при
еднополовите семейства
Петко Калайджиев, Александър Вангов, Гюндоан Гюндогду и Велимир
Димитров
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)
Преди време в Пловдив се появи билборд на политическа сила, на
който пишеше: „Гей парада разрешен! Пушенето забранено! Кое е по-вредно за
нацията?”.
Сред нашите приятелски среди този билборд провокира интересни
дискусии. Проблемите, повдигнати в тези спорове, бяха източник на питанията
в изследването описано в настоящата статия. Това изследване беше част от
практиката ни по етнометодология, проведена в рамките на втората година от
обучението ни по Социология в Пловдивския университет. Проблемът, с който
се занимаваше нашия проект, е начинът, по който се предават идентичности и
психопатологии във всекидневието при еднополовите семейства (семейства с
родители от един пол). Избрахме този обект на изследване защото сметнахме,
че е слабо проучен.
С това изследване се цели да се набележат няколко основни разлики
между конвенционалното нуклеарно семейство и еднополовите семейства, като
при правенето на тези дистинкци се надяваме да синтезираме единнен модел на
еднополовото семейство, който да е приложим в социоанлизата. Освен това
изследването се стреми да поясни как индивидите в такива връзки маневрират
между различните идентичности, придадени им от средата, и кога те се
проявяват като виртуози по дефиницията на Пиер Бурдйо. Важно за нас беше да
разберем кой дискурс е с по-голяма социална тежест за индивидите в
еднополови връзки. Изследвахме и метаморфозата на хабитуалните различия,
които се проявяват при смяната хабитата. За тази цел ние се свързахме с хора,
които са извършили смяна на хабитата си, емигрирайки от

България.

Постарахме се да се свържем с хора от еднополови семейства, които са
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отглеждали или отглдежат деца, за да разберем компликациите и последствията
във всекидневието им. Това ни помогна да добием представа за това как се
унаследява сексуалността в потомството при хомосексуалните семейства.
Като за начало се свързахме с няколко неправителствени организации,
които се занимават със защитата на правата на хората с различна сексуална
ориентация. Получихме адекватен отговор от ЛГБТ – Пловдив и те ни свързаха
с испанска гей организация. Посредством ЛГБТ

успяхме да

проведем

три интервюта.
Първото ни интервю беше проведено с разведена българка, която живее
в град Памплона, Испания. Условно ще я наричаме Мария. За нас беше важно
как тя и хората с такива връзки като цяло дефинират понятието семейство.
Нейната дефиниция за такова беше „общ проект” за съвместен живот. На този
проект легитимност за нея придават законите и най-вече равноправието пред
тях.
Обектът на нейната либидна инвестиция е равноправието. Това понятие
може да бъде приложено интерналистки и екстерналистки.
Екстерналисткото измерение е равноправие спрямо традиционното
нуклеарно семейство. Интерналистката страна при нея се явява това, че за нея е
важно в този общ проект тя да се чувства равна по права на партньора си. Това
означава, че в една такава връзка не се признава надмощието на единия
партньор за сметка на другия - липсва авторитарността, която е типична за
семейството с конвенционален модел. Законите за нея са начин да осигури това
равноправие във връзката си и спрямо хората с традиционно нуклеарно
семейство. Тя вижда Испания като страната, в която законовостта на
еднополовите бракове е обхваната по най-добрия възможен начин. За пример на
това как тя успява да запази равноправието в семейството тя даде факта, че в
Испания може да съжителства с друга жена на семейни начала легално и всяка
една от жените във връзката да се води майка на детето, което имат, без да се
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дава предимство на биологичния родител. Биологичният родител в тяхната
връзка беше именно Мария, като тя забременява чрез изкуствено осеменяване.
Попитана дали е изчакала да има закони, с които да легитимира пред
официалния дискурс това да роди и отгледа дете по този начин казва, че в
случая наистина е изчакала такива да има, но казва, че и без тях това дете е
щяло да бъде родено и отгледано от тях двете като семейство. За нея
легитимацията на държавата е улеснение, но не е задължителна. Тя би била
склонна да заеме една девиантна позиция при липсата на държавен дискурс, за
да отгледа свое дете.
Според Мария децата в такива семейства са обикновено много желани,
защото, за да се появят те на бял свят се изисква поемането на определени
рискове от страна на решилите да ги имат, които не са типични за другия тип
семейства. Освен стандартните рискове при решението да имаш деца, при тях
възникват проблеми и с отношението към едно такова дете, приемането му в
социума като равно въпреки раждането му в такава връзка.
При някои такива връзки се правят фиктивни семейства, в които хората
да отгледат децата си с партньор от другия пол, който също има хомосексуална
ориентация и по този начин от семейната среда се държи далеч сексуалният
живот на съжителстващите. Запитана какво мисли за тази практика, Мария
казва, че я намира за порочна и че съществуването на едно фиктивно семейство
от този вид не е оправдано с оглед на детето. Макар и да не беше запозната с
такива случай директно тя придаде отрицателни идентичности на хора, които
биха взели участие в тях. Тя смята, че няма нужда да се прави такова прикритие,
само за да е „истинско” семейството в очите на обществото.
Самата Мария не контактува много с хора, които имат същата
сексуална ориентация като нейната, но не среща дискриминация. За това според
нея е най-вече отговорен държавният дискурс в Испания, които не прави
никаква разлика между еднополови двойки и традиционни такива. Казва, че се
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чувства приета в техните среди и че нейната сексуалност е свободна тема за
разговор с тях, а не някакъв вид табу.
Когато говорим за някаква форма на табу, е добре да споменем и
религиозния контекст. Попитахме Мария дали е религиозна и ако да, как
съчетава своята религиозна принадлежност със своята сексуална ориентация. Тя
дефинира себе си като вярваща и не се обвързва с никакви религиозни догми. За
нея разбирането на Бог не е ограничено до една определена секта и смята, че
пътят към трансцедента е любовта във всяко едно нейно проявление. Тя вижда
отказът на популярните религии да приемат това като причината за вътрешните
им проблеми. За нея любовта е реална само тогава, когато е видяна като
преодоляваща всички ограничения, включително половите такива.
Второто ни интервю беше проведено отново с българка в Испания,
която също бе разведена. Ще я наричаме Лара. В разговора с нея стана ясно, че
тя е в страната от преди самата легитимация на еднополовите бракове.
Пребиваването и там нямаше връзка със сексуалната и ориентация.
В разбиранията си за думата семейство, тя даваше един по-широк
смисъл от общоприетия: „Група от хора, свързани от любовни, роднински или и
двете връзки помежду си” и да съществува „връзка и желание за взаимопомощ”.
Тя никъде не вмъкна отношението мъж - жена или жена - мъж, което много
хетеросексуални биха вмъкнали в рамки.
Преди идването си в Испания, тя споделя, че и се е наложило да води
борба за излизането от тези рамки. Тогава, в България, нейната сексуалност е
имала гласност единствено в семейството, а извън него „истината за пред
родата и комшиите” е била прикривана. Това е наречено от нея „лицемерие и
егоизъм с две думи”. Въпреки тази цензура, действаща чрез насаждането на
срам и налагането на темата като табу, с воденето на интервюто си проличава
успешното самонаследяване. В Испания тя е станала друг човек, човек
показващ свободно своята сексуална ориентация пред обществото, но също така
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е наследила и старото си Аз и не е потиснала проблема, пред който е била
изправена.
Въпреки тези пречки легитимацията на семейството за нея е важна
взаимовръзка в легитимацията и на двете – общество и държава, „тъй като
едното води до другото и обратното”. Испания в това отношение, според нея, е
една от най-добрите държави за еднополови връзки. Спънките, които
присъстват при осиновяването в други държави, според нея тук се компенсират
„с почти идентични права” за еднополовите и хетеросексуалните двойки. Като
единствена разлика посочва, че е невъзможно „извършването на инсеминации
през здравната каса за хомосексуалните двойки, защото здравната каса приема,
че не съществува здравословен проблем, който да пречи на нормалното
зачеване, докато при хетеросексуалните двойки където съществува такъв,
здравната каса покрива инсеминациите”.
За съществуващата практика, при която хора с различен пол и
хомосексуална ориентация се събират и създават семейство, за да могат да
отгледат легално деца, държейки сексуалния си живот настрана от семейството,
интервюираната споделя мнението, че това е отново налагане на рамки, които
само „затвърждават табуто”.С това изтласкване в неосъзнатото, според нея
„потвърждаваме всеобщата идея” че в хомосексуалните „има нещо нередно”.
Като плюс именно на еднополовите семейства, тя посочва основно „поразкрепостения” характер, който ще помогне на детето да приеме такива връзки
в обществото по-лесно . Това „свикване с реалността” според нея, може да има
един „минус”, който тя нарича „етап на асимилиране на ситуацията”, но с
правилен и последователен подход в изясняването на ситуацията детето може
да го избегне. Колкото до други разлики тя не намира и споделя: „отглеждаме
детето ни така като всички други хора. Даваме му обич и грижи, има семейство,
роднини...” На въпроса какво би било ако закона не позволяваше легално да
имат дете, тогава според нея то не би било защитено до такава степен, но в
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момент, в който двамата партньори са готови, това не би им попречило да го
имат. Това показва отношението и към легитимацията и в официалния дискурс.
В отношенията си с приятели тя споделя, че като цяло са на
сравнително високо „ниво на освободеност”, но понякога и те налагат форма на
цензура с „тук да не се изпуснеш нещо, т.е. пред тези хора трябва да крием, и
пред онези не”.
Относно нейната религиозна принадлежност, тя споделя, че е кръстена,
но не се счита за религиозна и даже ако може би се „разкръстила”. Но това, не е
последица от нейната сексуална ориентация, а се дължи на нейните убеждения
и това, че е надраснала „тоя род промивки на мозък” и не се „нуждае” от това.
Това бяха интервюираните извън територията на страната. Освен тях
интервюирахме и българка, живеща с партньор от нейния пол на територията на
страната ни. Както при останалите интервюирани и в този случай при
разбирането за семейството като социална институция полът не е важна
категория. И това проличава ясно в отговора на интервюираната. Тя дефинира
семейството като:
„Двама души, с или без деца, които живеят заедно, имат общ
бюджет, подкрепят се във всяко едно отношение и споделят трудностите и
радостите.”
„За мен няма разлика между еднополово и разнополово семейство.”
Ще наречем интервюираната условно Петя. Тя признава и припознава
като легитимен официалния дискурс държавния дискурс защото именно
държавата чрез юридическия си апарат може да гарантира техните права,
включително и правата на техните деца. Прилагаме цитат от отговора на Петя:
„Легитимацията

на държавата е по-важна за мен, защото

нямаме

равни права над детето и няма унаследяване. Което значи постоянен страх, че
всичко, което сме купили, и всичките усилия да подсигурим детето, ще бъдат
напразни, ако се случи нещо с една от нас. Да не говорим, че ако се случи това
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на биологичния родител, ще отнемат и детето. Причините са страшно много и
в

сравнение с тях, това дали ще ни приемеобществото е незначително."
Петя се чувства дискриминирана: („нямаме равни права”), третирана

различно от официалния дискурс, което й причинява социални страдания, един
„постоянен страх”, т.е една психопаталогия във всекидневния живот, един
страх, може би множество страхове от несигурността да се унаследи цялата тази
либидна инвестиция „…че всичко, което сме купили, и всичките усилия... ще
бъдат напразни...”. Това е страх от потенциала да се превърне тяхното
биографично illusio („…всичките

усилия да подсигурим детето, ще бъдат

напразни”) в illusia, страх от непризнаването на техния капитал вътре в полето
като легитимен капитал, страх от опасностите, на които е подложен стремежът
за постоянстване в битието, т.е унаследяването.
Тези подтици на хабитата водят до едно разцепване на Аза, до една
крайност, да бъдеш на кръстопът между обществото и държавата („дали ще ни
приеме обществото е незначително”). Тук се наблюдава едно пречупено
онтологическо съучастничество между биографично и социално илюзио, едно
разминаване на границите. Тя казва, че „дали ще ни приеме обществото е
незначително”, т.е не е от значение обществото, а при отговора на друг въпрос
тя си противоречи
еднополово

като посочва, че огромен минус на това да си дете в

семейство

е

тормозът

именно

от

това

общество,

което

интервюираната отричаше.
Цитираме думите на Петя :
„... Огромен

минус е, че ще го тормозят съученици и

приятели

и ще чува не особено приятни неща за родителите си”.
Тук се наблюдава едно противоречие, няма как да е незначително да
бъдеш неприет от обществото и да не се повлияеш от дискриминационното
поведение срещу своето дете. Тя не казва, че детето й е възможно да бъде
подлагано на тормоз, а директно предпоставя, че детето й ще бъде подложено
на тормоз. („…ще го тормозят съученици”). Тук в този случай признаването на
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обществото като легитимна инстанция е изтласкано, т.е то остава в
несъзнаваното, но то не е пасивно, има си своя собствена енергия и при агента
се завръща под формата на лапсуси и противоречиви отговори, както е в
случая с Петя.
Петя вижда в лицето на еднополовото семейство един шанс, едно поле
на нереализираните

възможности. Като една от позитивните черти на

еднополовото семейство тя посочва :
„Плюс е по-голямото разбиране и равните права и задължения между
партньорите.”
Тя, посочвайки като позитивна черта на еднополовото семейство поголямото разбиране

и равните права и задължения на партньорите,

автоматично предпоставя като черта на хетеросексуалното семейство по-малко
разбиране и неравни права и задължения на партньорите, т.е между мъжа и
жената. Казано с други думи еднополовото семейство се приема като решение
на проблема за изгубения

авторитет на жената (libido dominantes)

в

патриархалното семейство.
Първоначално несъзнаваната възможност да се разгледа контраста
между семейство в България – страна без легитимация в това отношение (било
то от официалния дискурс или обществения дискурс), и такива в Испания –
страната, посочвана за идеален модел в това отношение, се откри в процеса на
работа и в последствие стана важен стълб на изследването. Контрастът се
наблюдаваше силно в желанието за легитимация, като при българите
легитимацията беше средство за защита – нещо, което да ги предпази от съда на
обществения

поглед

и

игрите

на

съдбата.

Тази

легитимация

при

представителите в Испания беше по-скоро средство за постигане на абсолютно
равноправие, което е като следващото ниво, тъй като първото вече е зад тях.
В хода на изследването възникна интересен проблем - казусът с така
наречените „фиктивни семейства”, който също спомогна за разглеждане на
контраста между двата хабитата. Тук се видя едно споделено мнение по въпроса
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и макар едната от интервюираните дами да каза, че е обмисляла подобен ход,
докато е пребивавала в България, всички осъдиха това поведение като
изключително вредно за детето и до някаква степен егоистично.
Любопитно беше да се наблюдава, че дори с всички прилежащи
допълнителни (освен тези, които могат да възникнат дори с легитимация)
трудности с отглеждането на дете от еднополово семейство в България, хората
все пак се решават на тази стъпка, било то и извън закона. Всички
интервюирани казват, че децата на тези семейства са много по-обичани, защото
са много по-желани и чакани. До известна степен това се потвърждава - всички
казват, че липсата на легитимация от официалния дискурс (или пък от
обществото в този тон) ни би ги спряла да имат дете, било то с голям риск.
Момента, в който се губи идентичност при липса на придаване на
адекватна такава от официалния дискурс, се наблюдаваше само при по-младата
жена, емигрирала в Испания, което дойде малко изненадващо. Очакваше се
наблюдение на повече такива казуси, които да затвърдят контраста между двата
хабитата.
Оправдавайки очакванията ни, никой от интервюираните не се
идентифицира

с

религиозна

принадлежност.

Затвърждаващо

е

конвенционалното схващане за несъвместимост между тези два агрегата. Никой
обаче не ангажира това си решение пряко със сексуалната си ориентация.
Косвено то може да се свърже с това, че при гейовете се наблюдава поосвободено мислене, което не търпи догматичния характер на религиозните
доктрини.
Нещо, което се забелязва на пръв поглед в интервютата, е
дефинирането на семейството като отношение на любов между двама души,
които са на път или са синтезирали потомство. Семейството се схващаше тук в
по-тесния смисъл. Може би защото консервативната стара генерация на
родителите им не е склонна към свободно мислене спрямо тях и те търсят един
вид подслон, създавайки семейство извън това, в което са пребивавали в
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ранната си младост. Всички интервюирани виждат като плюс това да бъдеш
отгледан в еднополово семейство, свободното мислене и свободата от
предразсъдъци. Това сочи, че техният свръх аз е успешно наследен (или очакват
да бъде така) от децата им. Дали те са наследили успешно свръх аза на
родителите си е различно в казусите. Само при втория случай се наблюдаваше
негодувание към свободомислието на родителите и това сочи за отказване от
наследството над тази част от свръх аза.
Човек се страхува от непознатото. Знанието е силата, с която надвиваме
тези наши страхове. Затова считаме, че чрез такива изследвания може да бъде
преборен страха, който ни

кара да дискриминираме хората с различна

сексуална ориентация и се надяваме това да е малка стъпка в тази посока.
Мислим, че това изследване ни помогна да придобием едно по-добро разбиране
на социалните роли, които заемат хората с различна сексуална ориентация в
обществените и междуличностните си отношения и се надяваме да го последват
други подобни.
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Изследовател пред затворена група
Катя Павлова
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)
Статията е изградена върху събран личен емпиричен материал през
август 2011г. по време на лятна учебна практика15. Теренът е на територията на
гр. Пловдив. Фокус на изследването са футболните привърженици16 на двата
големи футболни отбора в града ПФК17 „Локомотив” Пловдив и ПФК „Ботев”
Пловдив.
Теренът беше непознат за мен поради ред причини, в това число и
фактът, че не съм от града. В следствие установената в него културна традиция
по отношение на футбола, за каквато мисля, че е уместно да се говори, ми беше
непозната преди провеждането на теренната работа. В следствие на това,
границата между мен и терена беше съществена. Стояща извън, и в същото
време в терена, се налагаше бърза ориентация в проблемната ситуация.
Допълнително

влияние

оказваше

ограниченият

времеви

интервал

на

провеждане на лятната практика. В хода на изследването съзнах, че това не е
единствената, нито най-съществената граница на терена - с течение на
изследването постепенно се разкриха и ред други. Една от тях беше границата,
която групата трябваше да преодолее спрямо мен. Тя ясно се виждаше при
провеждането на интервютата. С навлизане в проблемната ситуация се разкри
бариерата между терена и науката. В хода на работния процес възникват и
множество малки граници, за което преодоляване е наложително да се реагира
бързо, за да се предотврати евентуалното им развитие. След напускането на

15

Обработените материали са предоставени в катедра Етнология на Пловдивския университет „Паисий

Хилендарски”.

16

Под футболен привърженик визирам група, включваща симпатизиращите на футбола като цяло и в частност

и на съответния отбор. В това число се включват и феновете. Под футболен фен ще разбирам човек с висока степен на
съпричастност към дейността на отбора. Към тях включвам и членовете на фракции на ПФК „Ботев” и ПФК „Локомотив”
(по модела на В. Седянков). – да се цитира изследването на Седянков – Б.П.

17

ПФК - професионален футболен клуб.
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терена се появиха друг тип граници, за които и не предполагах по време на
изследването.
В настоящия текст, чрез споделяне на личен опит от проведено теренно
изследване в гр. Пловдив, ще представя невъзможността да бъдат

изцяло

преодолени границите на терен.
За изясняване на проблемната ситуация ще изложа общите линии на
организацията на групите и техния характер.
Групата на футболните фенове може да се разгледа като вътрешна мрежа
от връзки между членовете й. В същото време би могла да се представи и като
част от социалната мрежа на града. В рамките на втората, един индивид се
оказва в контакт с множество групи, сформирани на различен принцип, на
основата на различни интереси. Някои от тях са определяни от обществото като
„затворени”, а други - като „отворени”. Критериите, по който се идентифицира
дадена група като „отворена” или „затворена”, са степента на информираност на
обществото за нея като вътрешна организация, дейността и съзнаваната
близост/отдалеченост с членовете й. „Затворените” групи създават смут и
тревога в съзнанието на хората, които остават извън тях. В резултат на
непознаването им, често са им приписвани по-скоро негативни, отколкото
позитивни качества.
От такъв тип са сформираните формални групи на феновете на двата
известни футболни отбора в гр. Пловдив „Ботев” и „Локомотив”, наричани
фракции18. Фракциите са показателен пример за затворена група, изградила
свои мрежи, които по обхват надхвърлят нейните членове. По изказаното от
събеседниците ми и анализираната информация, отношенията в тях са
аналогични на семейните: „Ние сме като едно семейство, в което си влязъл.”
(ЛП, 8, с. 150)

18

Фракцията е група от привърженици на определен футболен отбор, организирани в затворена група. Някои от

тях са „официално регистрирани”, например „Лудата банда”- фракция на ПФК „Ботев”- Пловдив, по представена
информация от неин член.
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Разглеждайки фракциите в днешния им вид, не смятам, че са
препокриващи се със субкултурите, представени от Иван Стефанов, възникнали
в средата на петдесетте години на ХХ век19. Въпреки това се откриват редица
сходства помежду им. Изграждането им е на основата на общи ценности,
различни от доминиращите в обществото, но по събраната от мен информация
се вижда, че повечето от членовете им са мъже на възраст между тридесет и
четиридесет и пет години. Присъствието по време на футболни мачове в
трибуната на агитката е без формални ограничения и на доброволен принцип,
както и при постъпването във фракциите не се отчита наличие на натиск. Като
единствено условие за приемане на нови членове в една от фракциите на
„Ботев” – Пловдив беше изказано, че „за да те приемат трябва да те
познават и да гарантират за теб, че си сериозен човек”. (ЛП, 8, с. 151) Също
така се отбелязва, че начинът на приемане на нови членове е „личен” избор на
съответната фракция. Необходимостта от одобрение е показател за граница,
изградена от общността спрямо обществото, с цел запазване здравината на
структурата.
По отношение на пространственото разположение на фракциите на
отделните футболни отбори, може да се каже, че те обхващат територията на
града. Разположени са в различните квартали, като в някои случаи в названията
им се съдържат името на квартала или характерно пространство от него –
„Изгрев бойс”, „Бунта север”, „Бригада Тракия”, (ПФК „Ботев”); Лаута хуулс
(ПФК „Локомотив”). Членовете на отделните фракции живеят в квартала, в
който се намира и фракцията. Като нелогично е определяно постъпване във
фракция от друг квартал: „това ги събира – общият квартал (…) аз си живея в
Кичука и не бих отишъл в “Кършака Руулс”, примерно, или в “Изгрев бойс”
(ЛП, 7, с. 126). Така се реализира осъзнаването на принадлежността към
определено пространство в рамките на града, което е аналогично на
19

„Спонтанни групови младежки обединения на основата на ценности, които са различни от тези, които

доминират в живота на голямото общество.” (Стефанов 2001: 328)
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демонстрацията на себеутвърждаване на принадлежността към Пловдив,
изразена чрез поставянето на името или герба му на знамената и флаговете при
срещи с отбори от други градове. С това се поставят граници на няколко нива –
в рамките на отделните фракции, което в известен смисъл се припокрива с
квартала, а названието „пловдивски отбор/и” изгражда граница на ниво град.
Утвърждаването и заявяването на границите се изразява и чрез словесното
противопоставяне на „ние - другите”.
Като се има предвид затворения характер на фракциите, не трябва да се
остава с впечатление, че те не присъстват в обществения живот на града като
маса или остават анонимни. Те посещават обществени заведения, където
ритуално се събират, а основната сцена на обществените им изяви са
стадионите, макар и в обособен сектор.
От гледна точка на обществото тези групи могат да се определят като
„хулигански”. За този имидж съдействат и медиите, а често и самите актьори от
системата. Членовете не крият своите прояви на неподчинение спрямо властта в
лицето на полицията, но в същото време органите на реда са първите изброени
институции, с които се работи съвместно. Наред с това, фракциите често
проявяват благотворителност, която в някои случаи е и анонимна, и е реално
безвъзмездна, според думите на един от членовете. Очертаната полюсна
двойственост на актьорите е осезаема.
Но нека се върна на социалните мрежи, които се изграждат като че ли
естествено. Тези мрежи наподобяват до известна степен мрежите на
социализма, само че в по-умален вариант, обхващащи по-малък кръг хора. В
мрежата има пряко взаимодействие между участниците, напомнящо модела на
Алфред Р. Радклиф-Браун за обществото като структура от взаимовъздействащи
си части20. Представителите на фракциите са наши съседи, колеги, приятели,
20

Радклиф-Браун прави следната аналогия при представянето на структурата: „Животинският организъм е един

конгломерат от клетки и междуклетъчни флуиди, свързани по между си, но не като сбор, а като интегрирано,
жизнеспособно тяло. (…) … организмът сам по себе си не е структура, той е съвкупност от единици (клетки или молекули),
подредени в структура.” (Радклиф-Браун 1992: 161)
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роднини, с които общуваме в ролята си на волни или неволни участници в
голямата мрежа. Оттук следва, че не би било коректно да говорим за
затвореност на членовете в групата, а за затвореност на самата група.
В следствие на представеното, се вижда структурата и организираността
на групата, с което се очертават и границите, които бе необходимо да се
преминат, за да се осъществи изследването. Преминаването им е постепенно и с
оглед на причинно-следствената връзка на възникването и съзнаването им.
Първата граница, стояща пред мен, се отнасяше до чуждостта на групата,
породена от непознаването й. Начинът, по който успях в значителна степен да я
преодолея, беше чрез интернет пространството. Открих интернет страници на
двата футболни клуба - гледах клипове, слушах музиката, поместена в тях и
специализирани сайтове за клипове и музика, разглеждах снимки и се опитвах
да ги анализирам, четях коментари. Информацията, която получих, ми помогна
да изградя поне частична представа за общността. Това беше необходимо, за да
се приближа до нея и по този начин да достигна по-високо ниво на разбиране.
Запознаването с проблемната ситуация спомогна за снижаване на границата, но
едностранно.
Границите

се

съзнават

най-осезаемо

при

директния

контакт

с

„различния”. При работа на терен в собствената култура, по правило се търси
„различният”, за да може чрез противопоставянето на него да се изведат
културни модели, но при провеждането на тази теренна работа не беше
необходимо. Събеседниците ми виждаха и често отбелязваха, дори словесно,
различието между нас.
В тази ситуация те бяха по-близки до мен, отколкото аз до тях.
Интервюираните бяха носители на две „култури”: на групата и на обществото.
В следствие притежаваха две идентичности, едната от които се препокриваше с
моята, която се отнася до притежанието на знания, част от „голямата” култура.
Вероятно дължащо се на това, по време на разговорите множество пъти
събеседниците ми предполагаха кое не бих разбрала правилно и обясняваха по-
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детайлно. В повечето случаи детайлното обяснение беше полезно. Вероятно
тази сетивност е изградена в следствие на натрупан опит при предходни
разговори на същата тема с хора, които са чужди на общността. Желанието за
обяснение е показателно за съзнаването на различие (граница) и стремежа им за
нейното понижаване, чрез приближаването ми до групата по пътя на общото
знание.
При провеждането на теренно изследване в рамките на своето общество,
изследователят застава, волно или неволно, в позицията на чужд. Състоянието е
породено от идентичността, с която присъства в ситуацията, а именно на
изследовател, а не на част от групата или обществото, към която принадлежи.
По време на теренната работа това не се съзнава, а напротив – търсят се
познатите елементи и често в началото се приемат през призмата на
стереотипните представи. Когато се изследва група, част от обществото, която
то само я „маргинализира” и с това заявява стремежа си за противопоставянето
си на нея, се налага отърсване от представите, които са част от индивидуалния
културен багаж, изграден на основата на общите представи. По този начин се
достига в по-висока степен критичност към споделената информация. В този
случай чуждостта, ако се овладее в адекватни за ситуацията граници, е полезна
за изследването.
Издигнатата „стена” около групите затруднява не само достъпа по
отношение на постъпване на членове, но и по отношение на споделяната
информация с хора, които са извън нея. Поради тази причина беше от
изключителна важност контактът с фенове да се осъществява чрез трети човек,
който да „гарантира” за мен. Намирането на посредник, който се ползва с
достатъчно висок авторитет пред бъдещия интервюиран, беше с не по-малка
важност от намирането на самия събеседник. Медиаторите имаха различна
обвързаност с интервюираните, някои бяха приятели от училищните години,
други роднини или съседи. В тези случаи границата се преодоляваше от
медиатора, а моята роля беше или да запазя позицията си на „преминала”, или в
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по-добрия случай да навляза още. И при двата случая, границата остава, но вече
изместена напред, от което произлиза невъзможността за преодоляването й.
Договарянето й се случваше в процеса на интервюто. В повечето случаи
посредниците присъстваха на разговора, но не вземаха участие. Ролята им бе да
осъществят

преминаването

на

границата

преди

интервюто

и

след

приключването му.
От казаното дотук могат да се направят няколко извода.

За

преодоляването на първата граница при работата на терен е необходимо
запознаване с проблемната ситуация. За неин недостатък може да се изведе
едностранчивостта на ефикасността й. Трудно, дори невъзможно, е да се
прикрият или пренебрегнат различията между изследователя и събеседника,
най-малкото поради заявяването на тези им идентичности. При „правилното”
протичане на интервютата и въобще изследването, би трябвало да има
двустранен стремеж за преодоляване на границата.21 Но има редки случаи, в
които съзнаването на чуждостта е полезна за изследването. В останалите случаи
за преодоляването на различието е необходимо включването на трети човек,
който да изиграе ролята на медиатор.
Съществен проблем в хода на изследването беше легитимацията ми като
първа стъпка при провеждането на интервютата. При срещите с формални лица,
като председателите на клубовете на привържениците, беше достатъчно
формалното
„Паисий

легитимиране,

Хилендарски”.

Но

чрез
при

институцията
повечето

Пловдивски

разговори,

университет

които

бяха

с

привърженици, тази легитимация беше крайно недостатъчна. Срещата с тях се
осъществяваше с помощта на вече споменатите трети лица, които трябваше да
ме представят, а заедно с това и да „гарантират” за мен (напомнящ
представения по-горе модел при постъпване във фракция). Като цяло
наблягането върху институцията, към която принадлежа като студентка, беше в
21

Разбира се, не бива да пренебрегваме съпротивата това да се случи, защото тя би могла да бъде носител на

важна информация.
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по-голяма степен нова граница, а не ключ за вече съществуваща. Това се
дължеше в голяма степен на идеята за формална организация и асоциативно
възникващата идея за опасността от подвеждане под отговорност за
представената

информация,

дори

разкриване

на

самоличността

на

информантите. Затова се налага похватите за преодоляване на границите при
терен да са пряко съобразени с конкретната ситуация.
От друга страна, различието ми често ме поставяше в по-ниска позиция22
спрямо тях, което отчитам, че по-скоро ми е помогнало при събирането на
качествен теренен материал. Чуждостта ми се изразяваше в няколко аспекта –
женски пол, в някои случаи значителна възрастова разлика, родена и израснала
в друг град, също така това, че не съм привърженичка на футбола. Приемайки
ме за незнаеща и неразбираща, често се обясняваше по-дълго отколкото е
необходимо. Задаването от моя страна на въпроси от рода на „Защо?” за
обяснение на очевидното, беше приемано толерантно и често се откликваше с
подробно уточнение. В последствие, при обработването и анализирането на
материалите, тези уточнения бяха носители на голямо количество информация.
В следствие, в хода на работния процес, се разкри ненужността от
преодоляването и в същото време на полезността от наличието на някои от
границите.
Съобразяването с терена и внимателното изграждане на похват за
преодоляване на границите е важно условие за реализирането на етноложко и
антроположко изследване. Необходимо е прецизно наблюдение до ниво на
„вътрешно” усещане на ситуацията, за да се изведат и приложат найадекватните стратегии. Разбира се, в хода на работния процес е невъзможно
отчитането на всички обстоятелства, но, колкото по-прецизно се подхожда,
толкова по-близо се застава до реализирането на прецизно изследване.
Възможно е да се констатира като ненужно преодоляването на всички граници,
22

Феновете често се изказват пренебрежително към представителите от женски пол, които заявяват фенска

идентичност. Смятам, че това се дължи на възприемането на групата като мъжко пространство, въпреки представената
информация за нарастващ брой жени по време на футболните срещи.
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дори да се съзнае необходимостта от запазването на някои като полезни за
самото изследване.
След напускането на терена открих, че продължават да възникват
граници, които са значително по-устойчиви от предходните. Повечето бяха
породени от изричното изискване на голяма част от събеседниците ми да
запазят своята анонимност. Нововъзникналите бариери бяха по отношение на
комуникацията на обществени места с бивши информанти. При случайни срещи
в рамките на града, когато са придружени от други хора, често от тяхна страна
не се показва, че се познаваме, въпреки че има видимо разпознаване. Докато
при срещи, на които не присъстват техни познати, дори е възможно
провеждането на кратък диалог. Оттук се вижда, че след напускането на терена,
границата се възстановява.
Това не е единствената граница след приключването на теренната работа.
Съществена, и мисля неограничена от времеви интервал, е границата, която се
изгражда спрямо изследователя и останалите, които не са от разглежданата
общност. Тази граница е широка – от едната страна стои придобитото знание за
общността, а от друга, желание за анонимност от страна на събеседниците ми.
Чрез придобитото знание изследователят е в позиция на по-близък по
отношение на групата, отколкото преди терена, което го прави по-далечен от
обществото, което се противопоставя на нея. В същото време, повишавайки
знанията си за общността, се изгражда по-висока степен на критичност спрямо
предразсъдъците и стереотипите в обществото, което поражда стремеж за
оразличаване.
Границите спрямо обществото, в лицето на мнозинството от приятели и
познати, е най-осезаемо във виртуалното пространство. След теренната работа
аз се сприятелих в голяма виртуална социална мрежа с част от хората, с които
съм провела интервюта. Въпреки че мога да обясня познанството си с тях през
медиатора като общ познат, поетата отговорност за запазване на тяхната
анонимност като информанти изисква допълнителни мерки. В резултат се
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възползвах от предлаганата от сайта опция за ограничаване на видимостта на
списъка ми с приятели. Това ограничение поставя граница, макар и
незначителна, спрямо другите ми социални връзки, без оглед дали са близки
или далечни. Ограничението се отнася за контактите, установени преди, по
време и след терена, дори и онези, които са независими от него. Изграждането й
не влияе на другата граница спрямо групата (в лицето на конкретните хора),
защото те не знаят за нея, а на против – те са в положението, в което са и
останалите ми приятели във виртуалната мрежа, т.е. виждат ограничение на
споделяната информация. Наличието на тази граница показва дълготрайната
обвързаност на изследователя с терена и почти невъзможното окончателно
излизане от него, което се отразява върху социалното му поведение в реалното
и виртуалното пространство.
Възстановяването на границата след напускането на терена е показателно
за нейната устойчивост и гъвкавост, но най-вече за невъзможността от пълното
й преодоляване. В същото време не е и реалистично да говорим и за излизане от
терена след приключването на изследването, тъй като изследователят остава
обвързан с него за дълъг период от време, а може би дори и окончателно. В
следствие на това, след терена той застава на границата между общността и
обществото в състояние на малко по-близък до общността и малко по-далечен
от обществото.
При работата на терен, по-конкретно при изследването на общности, част
от обществото, на което е член и самият изследовател, се откриват множество
граници. Те са съпътстващи хода на изследването, дори надхвърлят неговите
рамки. От представянето, макар и в общи линии, на начина, по който е
организирана групата, се разкриват границите, които тя и обществото поставят
между си. Преминаването на бариерите е последователно и съобразено с
конкретната ситуация. Важно е да се отбележи, че на практика не е възможно да
се преодолеят всички граници, а понякога това не е и необходимо. За нуждите
на изследването и потребностите на групата и изследователя, част от границите
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умишлено се поддържат и от двете страни. В повечето случаи, обаче, се налага
преодоляване на различието и преминаване отвъд. Тук се разкрива
необходимостта от включването на трети човек, притежаващ съответната за
конкретните цели идентичност, който да изиграе ролята на медиатор.
Теренът е тясно свързан с границите, следователно не би било коректно
да се разглежда без тях. Независимо дали границите са умишлено поставени
или естествено възникнали, актьорите са донякъде и задължени да се
съобразяват с тях. Договарянето им е сложен, понякога и интуитивен процес,
което затруднява обясняването им.
Настоящият текст е опит да се представят възловите граници, пред които
бях изправена при провеждането на изследване в „собствената” си култура.
Описах възможни начини за преодоляването им, също така и необходимостта от
запазването на някои от тях.
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Граници и идентичности ("на терен" сред гръкокатолиците в Р. Хърватия)
Виолета Периклиева
(ИЕФЕМ-БАН)
Настоящото изследване се базира на теренната ми работа сред
униатската или, както тя сама се назовава, гръкокатолическа23 общност в
областта Жумберак в Р Хърватия, на границата със Словения, проведено в
рамките на три месеца в периода април-юни 2012 г. Целта на това изследване
беше да се проучи ролята на локалната религиозност24 в процеса на изграждане
на идентичност и символични граници при тази общност.
Статията

насочва

вниманието

към

различните

нива

на

самоидентификация на гръкокатолическата общност от Жумберак (локално,
конфесионално, национално) и първенството, което получава всяко едно от тях
в различни ситуации и контексти. Един от тези контексти е общуването с
изследователя, който в конкретния случай е „другият“ и в локално, и в
конфесионално, и в национално отношение.
В своя статия Анемари Сореску Маринкович подчертава ключовата
роля, която изследователят има в процеса на проучванията. Неговият социален
статус, пол, произход и възраст оказват влияние върху отношението на
респондентите към него, а оттук и върху обема, типа и качеството на събраната
информация (Sorescu Marinković 2008). В същото време обаче отношението на
респондентите към изследователя сдържа информация за тяхната собствена
идентификация. Според Ясна Чапо Жмегач (Čapo Žmegač 2002: 20-21) в
основата на формирането на идеята за собствена общност е отношението към
23

По-нататък в текста термините униат/униатски и гръкокатолик/гръкокатолически се използват като

синонимни.

24

Под използвания тук термин „локална религиозност” следва да се разбира това, което Пиер Бурдийо определя

като поле от учения и представи, поведенчески комплекси и стереотипи, специфични практики и регулиращите ги
институции, които на различни исторически етапи се съчленяват по различен начин (Bourdieu 1971). Или по думите на Галя
Вълчинова, локалната религиозност обхваща както религията в нейната институционална форма и организация, така и
многообразните и нерегламентирани отражения на религиозното в ежедневния живот (Вълчинова 1999).
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друга или други общности. Дефинирането на собствена общност е интерактивно
и рефлексивно. Или както смята Фредерик Барт (Barth 1969), то не е резултат от
пространствената и социална изолация на общностите, а на тяхната интеракция.
Именно нарушаването на изолацията на общността в Жумберак и влизането й в
постоянен контакт с други общности задвижва процеса на самоидентификация.
Този процес води до конструирането на специфична идентичност, чиято
многопластовост и многоизмерност проличава при контактите на общността с
различни хора извън нея.
Жумберак е полупланинска област в северозападната част на Хърватия.
От ХІІ в. цялата област административно вече спада към Хърватия и има
римокатолическо население. През ХІІІ в. феодалните владения в Жумберак
постепенно попадат в ръцете на немски графове и князе. От средата на ХV в.,
поради зачестилите турски/ османски нападения, областта се превръща в
австрийска Военна граница (Vojna krajna), а населението започва да се изселва и
Жумберак остава почти пуст. Така се взима решение регионът да бъде повторно
населен. Смята се, че новите преселници, т.нар. ускоци, идват от Босна, Сърбия
и Рашка и при заселването си в Жумберак изповядват в по-голямата си част
православно християнство. Под натиска на загребските католически епископи в
края на ХVІ и началото на ХVІІ в. православните жители на Жумберак се
присъединяват към Католическата църква, запазвайки своя източен обред (Kaser
1997:192). С времето се променя и етническото самосъзнание на преселеното
население, което от 30-те год. на ХІХ в. вече започва да се декларира като
хърватско. След отмяната на статута на Военната граница, през 1871 г. областта
е демилитаризирана, а през 1881 г. се присъединява към цивилна Хърватия.
Естественият прираст на населението, който следва демилитаризацията, както и
делитбата на земята при разпадането на задружните семейни домакинства, води
до недостиг на обработваема земя и пасища. Така се нарушава икономическата
стабилност на областта и още от 1880 г. населението постепенно започва да се
изселва – процес, който продължава и до днес. В резултат от него днес
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Жумберак е почти пуст, а общността е концентрирана предимно в градовете
Загреб, Самобор и Ястребарско.
Проучванията през пролетта на 2012 г. разкриха две нива на
конструиране на идентичност при гръкокатолиците от Жумберак – национално
и локално. Амалгамата между православие и католицизъм, която представлява
гръкокатолическото вероизповедание, дава възможност за употреба на един или
друг негов елемент, в зависимост от вида конструирана идентичност и
контекста.
Изграждането

на

хърватската

идентичност

на

базата

на

римокатолическата вяра, всеобщото негативно отношение към православието и
конкретно към езиково близките сърби, дори отъждествяването на православен
със сърбин и произтичащото от това „набеждаване“ на хърватските
гръкокатолици за „сърби”, поставя униатската общност на Жумберак пред
съзнателната нужда от потвърждаване на хърватската си национална
принадлежност. Този процес на идентификация на национално ниво има за цел
най-вече да разруши създадената от хърватите-римокатолици символична
граница и да докаже пред тях, че гръкокатолиците са част от хърватската нация.
В този случай общността дава предимство на католическия елемент,
характеризиращ униатството, с цел да засвидетелства своята принадлежност
към католическия свят като цяло. Процесът може да бъде наблюдаван както на
официално ниво (като политика на Църквата), така и в контекста на
неофициални индивидуални или групови контакти на членовете на общността с
хървати-римокатолици. Униатската църква в Хърватия използва различни
начини и поводи да демонстрира принадлежност към католическата общност и
да убеди в това както хърватската нация, така и самата гръкокатолическа
общност. Пример за това са постоянно организираните поклоннически
пътувания до големи римокатолически центрове, както в Хърватия, така и извън
нея. Обикновено тези организирани поклонения са в рамките на по-мащабни
инициативи, които са организирани от Хърватската католическа църква или в
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които участие взимат едновременно и римокатолиците. Целта на подобни
пътувания проличава ясно в думите на Крижевачкия епископ Никола Кекич,
отправени към паството му: "Да покажем, че и Гръкокатолическата църква е
част от католическия свят."
Друга форма на засвидетелстване на хърватска национална идентичност
на гръкокатолиците е наличието на националния герб или трибагреник като
елемент от украсата на иконостасите в някои от църквите в Жумберак.
Интересен пример представляват и случаите, в които гръкокатолически
свещеник обслужва едновременно местни гръкокатолически и римокатолически
църкви, т.е. служи както според западния, така и според източния ритуал25.
Неофициалните форми на засвидетелстване на принадлежност към
католическия свят, а с това и на демонстриране на хърватска национална
принадлежност, включват участие на гръкокатолиците в римокатолически
proštenja (храмови празници) по собствена инициатива, посещения на
римокатолическите храмове, особено при липсата на гръкокатолически такива,
индивидуални посещения на римокатолически поклоннически центрове и пр.
Не са редки и случаите, когато при смесен брак гръкокатолическият партньор,
по-често

жената,

практикува

както

гръкокатолическия

обред,

така

и

римокатолическия.
Важен момент в контекста на общуване на гръкокатолиците с външни
за тяхната общност хора е не само подчертаването на католическа
принадлежност като цяло, но и на разграничаване от православието. Интересен
пример за това е отбелязването на храмовия празник (proštenje) на църквата в
село Будиняк. Църквата е посветена на св. Петка, но празникът е вторично
обвързан със светците Петър и Павел и се отбелязва в тяхна чест. Тази на пръв
25

Подобен пример е противоречивата фигура на отец Степан Иванушич. Според разказите на местните жители

от Жумберак отец Степан Иванушич е роден в римокатолическо семейство. Подготвян е за римокатолически свещеник, но
малко преди ръкополагането му се влюбва. Това поражда скандал в средите на римокатолическото духовенство, което е
задължено да се придържа към целибата. В крайна сметка отец Иванушич се обръща към гръкокатолическата вяра и е
назначен за епископски наместник на енорията в Мрзло поле, Жумберак. Едновременно с това обаче той поема и
римокатолическата енория в Кале, Жумберак.
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поглед странна промяна е плод на усилията на вече споменатия отец Степан
Иванушич да изгради „позитивен имидж“ на гръкокатолиците от Жумберак. С
цел

да

прекрати

дискурса

около

евентуалната

„сръбска“

етническа

принадлежност на гръкокатолиците, в който като „доказателство“ за
православно вероизповедание (синоним за сръбска принадлежност) се сочи и
св. Петка, отец Иванушич предлага една нова интерпретация. Той отъждествява
св. Петка със св. Петронила, сочена за дъщеря на св. Петър. Така на базата на
приписвана роднинска връзка и на сходство в имената на двамата светци
храмовият празник на църквата в Будиняк се измества от противоречивия за
хърватите Петковден към „католически по-коректния“ Петровден.
„На терен“ тази история не беше регистрирана, въпреки посещенията
ми на църквата заедно с няколко представители на гръкокатолическата
общност. Нея чух от един докторант по богословие към Гръкокатолическата
семинария в Загреб по време на „професионалните“ ни разговори. Именно той
многократно в дискусиите ни употребяваше израза „позитивен имидж“ по
отношение на гръкокатолическата общност. Споменът за войната от 1991-1995
г. и отрицателното отношение на все още голяма част от хърватското общество,
увлечено от потока на протичащите националистически процеси в страната, е
причина в ежедневното си общуване с външни за общността хора
гръкокатолиците да се разграничават от православието, често отричайки дори
православната принадлежност на преселилите се преди векове в Жумберак
техни предци. В процеса на конструиране на общностната си идентичност на
национално ниво гръкокатолиците се позовават често на едно селективно
реконструирано минало (Cohen 1985: 99-101), в което православието не
съществува. На преден план излизат „удобните“ в този контекст елементи,
които да подчертаят приноса на общността в защитата на Хърватия.
Теренните проучвания през пролетта на 2012 г. разкриха, че като цяло
идентичността при гръкокатолиците от Жумберак на конфесионално ниво се
припокрива с тази на локално, т.е. за членовете на общността да си

88

гръкокатолик означава същевременно да си жумберчанин. Освен своята
принадлежност

към

католическия

специфичност.

Конструирането

на

свят

общността

нейната

локална

осъзнава
и

и

своята

конфесионална

идентичност се основава изключително на православния обред. В контактите си
с хървати-римокатолици обаче за такъв рядко гръкокатолиците говорят. Изразът
„православен обред“ в такива случаи е заменен с „византийски обред“.
Още в началото на теренните ми проучвания сред гръкокатолиците в
мен се породи въпросът, дали тази стратегия на „отричане“ и „премълчаване“ на
православния елемент, характеризиращ униатството, се прилага от членовете на
общността и при общуването с външни както за нея, така и за хърватската
римокатолическа общност хора. Любопитен ми беше и въпросът, доколко
православната съставка в религията им би ги накарала да усетят близост спрямо
някой православен. Аз самата, пристигайки в Хърватия, се озовах навръх
Великден в една католическа среда, която беше напълно чужда за мен. До
голяма степен това усещане обаче изчезваше в униатските църкви, където
православната обстановка и литургия ми беше много по-близка. Неслучайно
избрах именно гръкокатолическата църква в Загреб, за да посрещна Великден.
И така разбрах, че отговорите на породилите се въпроси отчасти се съдържат в
поведението на гръкокатолиците в контекста на общуване с мен самата. Като
владееща слабо езика им българка и православна, в мое лице те виждаха именно
онзи "друг" за локалната общност, за нацията и за католицизма.
Гръкокатолическата общност от Жумберак не е свикнала да бъде обект
на интерес, било то и изследователски. Въпреки че се бях представила на
Крижевачкия епископ и бях получила неговото „разрешение“ за провеждане на
проучванията си сред общността, първоначално моето присъствие на службите
в униатския храм в Загреб се възприемаше с подозрение. Повечето от хората, с
които разговарях, се държаха резервирано и макар че признаваха жумберашката
си и гръкокатолическа принадлежност, неохотно говореха за нея. В много от
случаите ролите се разменяха и в обект на проучване се превръщах аз самата.
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Именно в тези случаи обаче си проличаваше разделението, което събеседниците
ми правеха между себе си и мен, по линия на националната и религиозна
принадлежност. Те бяха „ние хърватите“, аз бях „вие българите“. Те бяха „ние
католиците“, а аз – „вие православните“. Стратегията на „отричане“ и
„премълчаване“ на православния елемент и на засвидетелстване на хърватска
национална идентичност се прилагаше в контекста на общуване с непознатия и
будещ подозрение чужд проучвател.
Реших, че за да спечеля доверието на членовете на общността, имам
нужда от някой вътрешен за нея човек, който да „гарантира“ за мен пред
останалите. За целта насочих усилията си към сближаване с Невенка – една от
жените, редовно посещаващи литургиите в гръкокатолическата църква в Загреб,
която проявяваше повече отзивчивост спрямо въпросите ми. Оказа се, че
стремежът на респондентите ми по-скоро да проучат мен, отколкото да ме
оставят аз да проучвам, може да работи в моя полза. Колкото повече аз
споделях информация за своя живот, толкова повече събеседникът ми се
чувстваше предразположен да говори за себе си. Тази стратегия ми помогна да
спечеля доверието на Невенка, а се оказа доста полезна при контактите и с
другите ми информатори. Това „заплащане“ за информацията с информация
всъщност трансформираше интервютата в приятелски разговори. Чрез тях не
само се сближавах с общността и печелех нейното доверие, но и достигах до
нужната ми за проучването информация, която поради спецификата на темата
за идентичността, трудно би могла да бъде събрана чрез структурирани
интервюта.
Благодарение на Невенка, която ме представяше на нови хора и с чиято
помощ реших доста от логистичните проблеми, съпътстващи проучванията ми,
общността малко по малко започна да ме приема с по-голямо доверие и скоро
всички знаеха за „младата българка, която се интересува от Жумберак и
гръкокатолиците“.

От

подозрителен

страничен

наблюдател

на

гръкокатолическите литургии общността постепенно ме превръщаше в активен
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участник, учейки ме на своите църковни песнопения и допускайки ме до някои
от ритуалите – взимане на причастие, помазване с миро, заупокойни молитви и
молитви за здраве. Скоро в разговорите започна да се появява темата за
различността на гръкокатолическата общност, за недоверието, с което
хърватите-римокатолици

гледат

на

нея,

за

отъждествяването

на

гръкокатолиците със сърби, за ролята на православната обредност в
гръкокатолическата религия. От тема табу постепенно православната обредност
се превърна в очите на общността в елемент, който я сближаваше с мен.
Респондентите ми започнаха да откриват приликите с българската православна
обредност, докато накрая не се стигна дори до предположения, че част от
ускоците е възможно да са дошли от някогашните български земи.
Така в крайна сметка общността „превърна“ чуждия в локално,
национално и конфесионално отношение изследовател в близък приятел. Вече
не бях подозрителната българка, която прави проучвания, а един от малкото
хора, които се интересуват от съдбата на общността, и потенциална
„жумберашка снаха“. В контекста на общуването си с мен гръкокатолиците от
Жумберак преминаха през използването на двете си основни стратегии за
конструиране на идентичност: национална, в която основна роля има
католическият елемент, и локално-конфесионална, в която на преден план
излиза някогашният православния елемент.
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Българските турци – между традиционното и модерното
(по примера на с. Ябланово и с. Тича, община Котел)
Надежда Жечкова
(Софийски университет „Св. Климент Охридски”)
Крахът на социалистическата система в страните от Източна Европа бе
последван от преход към демокрация, който постави обществата в ситуация на
дълбока политическа,

културна, социална и икономическа промяна. В

политически план се утвърдиха разбиранията, най-често застъпвани от
сравнително младата научна дисциплина транзитология26, че този период
приключва с приемането на новите демокрации в Евроатлантическите
структури. В този смисъл демократизацията на България започва на 10 ноември
1989 г., с падането от власт на тоталитарния лидер Т. Живков, и приключва на
1.01.2007 г., с приемането на страната за член на ЕС.
В културен и социален план няма единодушие за времевите граници на
промяната, тъй като нейни проявления се забелязват още през 80-те години на
ХХ век и продължават до днес. В настоящата работа под „преходът” ще се
разбира като период на промяна и развитие на обществото в една нова реалност.
Българските

турци

като

най-голямата

етническа

и

религиозна

малцинствена група в България, поставена в ситуация на всеобхватна промяна,
представлява интерес за хуманитаристиката. В последните години той е
подсилен от особената геополитическа реалност, която я превръща във фактор с
особено значение, както и от нарастващата роля на исляма като политическа
даденост в света, който е обект на научни търсения. Политиката спрямо
българските турци по време на социалистическия режим и опитът за
насилствената им асимилация като контекст на развитието им в „държавата в
преход”, засяга широк кръг от въпроси, търсещи своя отговор.
26

Транзитологията е научно поле, което се образува от няколко дисциплини, родили се в Съединените щати и

допринесли за формирането на това, което Гийо, Дезле и Гарт определят с термина интернационал на експертите по
демокрация.
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Всекидневието на една общност, традиционно приемана като позатворена и самоизолираща се, в период на модернизация и глобализация на
обществото изобщо, е динамично променяща се реалност. Авторът ще разгледа
модернизацията във всекидневието и традиционната култура на българгарските
турци, отпадането или развитието на отделни нейни елементи и новите
измерения на модерността. В основата на изследването заляга емпиричния
материал от две котелски села - с. Ябланово, чиито жители са представители на
турската етническа група – шиити, и с. Тича, в което живее смесено население с
преобладаващо присъствие на турци – сунити, събран в периода 2012 – 2013 г.
Целта на настоящата статия не е да акцентира върху различията между
ортодоксалните мюсюлмани и алевитите, а да направи опит да маркира сходни
процеси. Поради ограничения обем на текста, авторът няма претенции за
изчерпателност, а цели да засегне някои аспекти, които да изградят представа за
настъпващата промяна.
Цел на тоталитарния режим в България е създаването на „ново
социалистическо общество”, „нов социалистически човек”, „социалистически
начин на живот” (Рот 2003: 20). Тази политика рефлектира особено осезателно
върху българските турци, като най-явното й проявление е т.нар. „възродителен
процес”. Негова бе не само подмяната на турско-арабските имена, но и
заличаването на културната идентичност на това население. Сложният преход
от централизирана икономика и монопол на политическото управление към
свободен пазар, либерализиране и демократизиране на обществения живот,
рефлектира върху всички структури на обществото. Модерност и традиция се
ревизират и от тях остават най - приложимите механизми за приспособяване
към новите реалности.
На този исторически фон промяната, настъпила в края на ХХ век,
довежда до преекспонирано демонстриране на религиозна принадлежност и
културна

„другост”.

Процесите

на

социална

трансформация

в
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посттоталитарното общество поставят въпроса за идентичността и нейния
потенциал в случващите се промени.
Преходът към демократично устройство на България дава възможност
на малцинствата, а и на мнозинството официално да се „завърне” към
традицията и религията. Редица явления, продукт на социалистическата
действителност, търпят развитие или дават отражение в съвременната реалност.
Далеч съм от мисълта, че преди 1989 г. (за българските турци особено след
събитията от зимата на 1984-1985 г.) традицията престава да играе роля в
техния живот. Информацията от емпиричния материал, събран в населени места
с изцяло турско (с. Ябланово) или смесено (с. Тича) население, дава ясна
индикация, че и по време на социализма традицията и религията не престават да
са част от живота на турците – „криехме се, но курбан правихме”. Общността
като цяло запазва и възпроизвежда, макар и „скрито”, своите празници, а част от
информаторите-жени споделят, че в домашни условия са носили шалвари, които
и до днес, макар и все по-рядко използвани, се възприемат като външен белег за
принадлежност към турската етническа група и към мюсюлманската религиозна
общност. Друг фактор за запазване на традициите при българските турци в
периода на социализма е и по-бавното разпадане на големите домакинства и
ограниченото участие на турско население във вътрешните миграции. Това
благоприятства запазването на родовите връзки, патриархалните традиции и
свързаните с тях семейни ценности. Процесът позволява модернизацията в
постсоциалистическата реалност да протича по-бавно, за което допринася поголямата затвореност на общността, а в последните години отражение дава и
икономическата криза.
Преходът към демократично устройство на България и настъпилата
промяна, която води до силно намаляване или изчезване на видимите белези на
религиозно различие при последните поколения, се проявяват съвременни
заместители като демонстрирана групова религиозност или обществено
изявяване на различията с модерни средства (Георгиева 1994: 144). Това
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довежда в първите години на прехода до изява на прекалено силна религиозност
от страна на българските турци и изпълване на джамиите с вярващи, която днес
не се забелязва на терен. Ислямът придобива битови измерения, а посещаването
на джамия е по-скоро рядкост и по празници. Основно мъжете от найвъзрастното поколение участват в петъчната молитва, което намира своето
обяснение в повишаване на равнището на образованост сред това население, а
първоначалният ентусиазъм – с потребността за демонстриране на етническа и
религиозна принадлежност и различност от мнозинството на българитехристияни. И докато в първите години на промените конфесионалната
принадлежност се изявява най-често чрез посещение на молитвения дом, в с.
Ябланово през последните години се наблюдава друг модел на афиширане на
конфесионалното различие. В населеното място се появява нова, голяма
джамия. Изграждането на нови джамии се превръща в тенденция през
последните години, а част от тези строежи предизвикват и остра обществена
реакция като пример е възникналия проблем през 2012 г. в гр. Гоце Делчев27.
Демонстрацията на другостта чрез религиозна показност, носене на
традиционно облекло и т.н., характерна по-скоро за първите години на прехода,
сякаш по-късно отстъпва пред желанието за интеграция и запазването на
различието, но не чрез афиширане, а като даденост. Така младото поколение
дори в по-изостаналите селски райони в голямата си част не използва
традиционно облекло. Забулените в черни дълги дрехи, с шалвари отдолу и
кърпи на главите туркини и мъже с пояси, потури и чалма, остават в миналото
(Георгиева 1994: 140-141).

До 80-те години на миналия век, въпреки

навлизането на „градски тип” облекло, дрехата като външен белег на другостта
запазва своето значение (Стаменова 1995: 112-117). Държавната политика по
„разфереджаване” и „снемане на шалварите”, провеждана през 60-те – 80-те
години, довежда до утвърждаване на модифицирани форми, но носещи същата
27

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1028958 последно
посетена 11.02.2013.
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етнорелигиозна знаковост и заемащи същото място и значение в композицията
на мюсюлманския женски костюм (Георгиева 1994: 141). Така например
яшмакът и фереджето са заменени от кърпа – тъмна за по-възрастните и пъстра
за по-младите жени, шалварите – от дочения панталон, а при мъжете ниският
фес или чалмата се заменят от домашно плетена шапка (Стаменова 1995: 117).
„Възродителният процес” насилствено отнема правото на българските турци да
демонстрират етническата си принадлежност посредством облеклото си. Някой
от респондентите – жени в с. Ябланово казват, че и в „ония години” са носили
шалвари в дома си, но „скрито”: „Караха ни като българи да сме, така да носим
– инак глобяваха”.28
Съвременната „момента снимка” в с. Тича и в с. Ябланово показва
изживяване на конфесионалната разграниченост в облеклото. Единици са
възрастни жени, които носят шалвари, а кърпата на главата на туркиня от постарото поколение по нищо не се отличава от тази на съседката й българка.
Жените

в

зряла

възраст

подбират

дрехите

си

според

„модата”

и

професионалната си насоченост – продавачката в магазина избира да носи
спортен анцуг, а работещата в кметството на с. Ябланово Ширбан Чубанова
подбира „по-представително” облекло – тъмен панталон и цветна блуза. При
мъжете облеклото като белег на „другостта” също е загубил своята стойност. В
тези населени места не се срещат такета и шапки на главите им, а облеклото им
е съобразено с трудовия им ден и удобството при работа. Момичетата и
момчетата се обличат според „модните тенденции” и не се отличават от
връстниците си българи. Като отпечатък на традицията е запазено покриването
на тялото, но днес тази функция се изпълнява от модерни дънки. Това показва
стремеж за преодоляване на външните видими белези на общността и
изграждане на личен вкус в облеклото - извод, който е валиден и за други
региони със смесено население като например Кърджали (Георгиева 1994: 142).

28

Интервю с Айше Чобанова, 47 г., с. Ябланово, януари 2012 г.
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Един от механизмите за запазване на традицията при българските турци
е езикът, който е различен от съвременния турски език. Той е съществена
етнохарактеристика и първи белег за разпознаване на „другостта” (Стоянова
1998: 168).

Според Цв. Георгиева билингвизмът при българските турци е

масово явление в съвременността. Моите наблюдения посочват, че в периода на
късния социализъм това не е валидно за цялата общност. Според емпиричния
материал, събран в двете котленски села, по време на т.нар. „възродителен
процес” не всички турци са говорели български език. Забраната за употреба на
турски език на обществени места по онова време създава сериозни затруднения
особено за по-възрастното население, което рядко е говорело български:
„пишехме бележки като тръгнат за магазина, че иначе глобяваха”29. Днес вече са
рядкост представители на етническата група, които не владеят български език и
ако има такива те са от най-възрастното поколение. Всички български турци от
посочените населени места владеят говорим, но не и писмен турски език. Този
въпрос намира своя отговор в образователната система. В училище турският
може да се изучава допълнително, но това право в с. Тича не се използва,
защото учениците не желаят да го изучават като допълнителна учебна
дисциплина. Необходимостта от езика като белег на „другостта” се отразява и в
появата на предавания в българските медии на турски език. Пример за това са
новините, излъчвани по Българската национална телевизия. По-голямата част от
респондентите ми, които след либерализирането на страната, имат достъп до
турски медии, също ежедневно гледат турска телевизия, макар да казват, че не
разбират езика и „после ги гледаме сериалите по тукашните телевизии”. И
въпреки това неразбиране, стремежът за „консумация” на турски език подсказва
желание за запазването му като основен маркер на етническа принадлежност.
Модернизацията намира израз и в отпадането или видоизменянето на
редица ритуали, свързани с раждането, брака и смъртта. От практиките,
свързани с появата на новия човек и легитимирането му в общността, турците
29

Интервю с Хамза Карахалилов, 52 г., с. Ябланово, януари 2012 г.
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запазват най-вече свързаните с опазването на плода, а от следродилната
обредност с особена стойност се съхранява обредното обрязване на момченца
(сюнет) в ранна детска възраст. Именната родова система търпи някои
иновации. Не са редки случаите на именуване на дете на известна личност от Р
Турция. Запазва се и традиционното именуване, а според решението на
родителите, свързано с желанието за интеграция, често деца от турската
етническа група получават „българско” име. След налагането на граждански
ритуал

по

време

на

социалистическия

режим,

в

посттоталитарната

действителност се наблюдава изменение и редуциране на брачната обредност.
Съвременната турска сватба е по-често официализиране на брака и негово
тържествено отпразнуване. Обикновено е с продължителност от два дни, а от
нея все по-често отпадат редица ритуали като: подреждането на стаята на
младоженците, въвеждането на булката в момковата къща и др., а е запазен
обичая Къна геджеси, който поставя началото на същинската сватба, когато се
къносва булката (Съботинова 2002: 162-168). Но докато традиционно тя се е
правила три дни – понеделник, вторник и сряда, сега, в двете изследвани от мен
населени места, се прави вечерта преди сватбата, а на булката се къносват
винаги ръцете и по-рядко косата. Забулването на булката по време на
същинската сватба също отпада като задължителен обреден елемент, което е
немислимо за традиционната турска сватба. При избора на брачен партньор
промяната в социалната реалност оказва своето влияние. Традиционното
осъждане на смесени бракове е в период на изживяване, но те не са се
превърнали в масово явление.
При погребенията се запазва правилото жените да участват само в
подготовката на покойния и да не присъстват на гробището, където отиват само
мъже, но модернизация търпят надгробните знаци. Ако в традицията те
представляват камъни, различни според пола, политиката на асимилация преди
1989 г. налага промяна във вида на надгробните паметници, а често се забранява
и погребването в „старите турски гробища” и в населените места са обособени
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нови терени за гробищни паркове. Промяната в надгробните площи е появата на
имена и невинаги година на раждане и смърт, а често поради нежеланието да се
приемат

българските

имена

и

само

инициали.

В

постоталитарната

действителност се наблюдават големи надгробни паметници, навлизащи като
явление, според проведения терен, от съседна Турция.
Промяната на обществото повлиява и някои аспекти на родството и
семейството в турската етническа група. Запазва се патрилокалното резидиране
като традиционна форма, но все по-често младите семейства предпочитат при
наличието на възможност от икономически характер, да живеят самостоятелно.
Докато традиционното семейство се характеризира с ограничена мобилност и
лична инициатива, то социалните и икономически последици на прехода я
стимулират. Все по-често, особено сред младите турци, се наблюдават процеси
на миграция от селата към градовете или от България към Западна Европа, с цел
икономическо

задоволяване,

а

не

рядко

и

икономическо

оцеляване.

Нарастването на финансовата самостоятелност при младите има за последица и
намаляването на ролята на по-възрастните членове на семейството. При
разглеждане на проблеми, свързани със смейството и родството при турската
етническа група в България, не може да не обърнем внимание и на смесените
бракове, като тук ще имаме предвид както бракове между българи и турци, така
и бракове между представители на различните религиозни течения в исляма и
между турци и цигани. Традиционно от домодерното общество е поставянето на
смесените бракове в категорията на нежелана реалност. Това възприемане на
този тип родствени взаимоотношения търпи промяна още в периода на
социализма в България до т.нар. „възродителен процес” (Карамихова 1994: 277278). Съвременната картина, която регистрирах, е, че смесените бракове са
нерядка практика. Доста по-малко те са в с. Ябланово, тъй като то се населява
от шиити и общността им е по-затворена. Тук информаторите споделят, че „пожелана снаха е българката”, отколкото сродяване с „ другите турци”. В с. Тича
смесените бракове не са изключение. Тук те са както между турци и българи,
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така и между турци и цигани. Селската общност не дискриминира, но често
това правят родителите. Семейството на информаторка на 27 г. от български
произход, омъжена за турчин, 10 години е отхвърлена от семейството си, заради
избора си на брачен партнор. Тази и други регистрирани реакции очертават
степента на свобода на избор на младите, а модела за идеален брачен партнор
все още се придържа към етническата и конфесионална еднаквост (Карамихова
1994: 279).
Демокрацията и европеизацията променят статута на жената в
българската действителност изобщо – процес, започнал още през 50-те години
на ХХ век. Още в периода на социализма мястото на жената в обществото търпи
изменения. Ако традиционно при българските турци социалната роля на жената
е в границите на дома, то по време на тоталитарния режим тя се превръща от
домакиня в работничка. Тенденцията за еманципиране се развива в преходния
период и тук, освен работеща, тя все по-често е образована. Все повече
момичета получават висше образование, а за тази цел не малка част от тях се
отделят от семейството си, за да се образоват в избрания университет. Тук те са
извън обсега на семейството, което не би могло да съблюдава поведението им
или важна знакова система като облеклото. Това довежда до унифициране на
облеклото не според етническата принадлежност и колективната традиционна
норма, а според модните тенденции и личния вкус. Поведението на момичето,
което е извън обсега на родителите, се регулира от полученото възпитание и
според кръга от социални контакти. По време на т.нар. „възродителен процес”, с
помощта на командировани от различни краища на България учители, се слага
началото на масовото образоване на момичета от турската етническа група.
Днес

повече от 60 момичета са с висше образование в Ябланово, като в

училището тук работят 95% местни учители. Момичета и момчета продължават
образованието си в големите

градове като Сливен, София, Бургас.

Съвременната яблановка не е само домакиня. Тя е и адвокатка, бизнес-дама,
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стоматолог, медицинска сестра и учителка. Предприемчивостта и амбицията са
водещи днес, а не традицията.
Либерализирането в началото на 90-те години на ХХ век дава на
българските турци възможност да пътуват по-лесно до Р Турция или да
настройват сателитните си чинии по начин, който да им позволява да имат
достъп до редица турски телевизии. Това спомага за привнасяне на културни
форми и образци от съвременна Турция, което от своя страна заличава
етнокултурната самобитност на българските турци. Най-забележима и рязка за
мен бе промяната във визията на гробищните паркове. Появата на надгробни
паметници, нехарактерни за традиционното турско гробище, информаторите от
с. Тича обясняват с това, че „така правят в Турция и ние така”. Оценявам това
като опит за сближаване с културата на мюсюлманите в съседна Турция и като
тенденция, която придобива все по-голяма масовост и навлиза в различни сфери
на всекидневието. Като пример в тази посока е и промяната в облеклото на помладото поколение „според модата в Турция”, а не рядко са и промени в
интериора на дома с предмети от южната ни съседка. Често до 2008 г. и
началото на световната икономическа криза, по-рядко след това,

група от

селото пътува заедно до Турция с цел пазаруване на дрехи, платове и бижута,
защото според тях там са „по-хубави и по-качествени”. Повод за подобни
пътувания стават и абитуриентските балове, за които почти задължително
облеклото се купува от Турция.
Интересно привнасяне на модел от културата на съседната ни държава в
с. Тича става част и от сватбения ритуал. Тук за Къната се използва костюм,
който се носи специално от Турция, тъй като практика за специално изработен
костюм тук няма и „такъв няма от къде да намерим”.
Промяна настъпва и чрез вглеждането в модусите на другостта през
призмата на съседството, като пряк контакт и пространствена близост, като
социална мрежа от всекидневни практики и като определител на всекидневния
живот в районите със смесено население. Системата на съжителство във
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всекидневието на българи и турци има комплексна функция и сложна
структура, основаваща се на взаимно призната другост (Георгиева 1994: 141).
Културата на съседство заема особено важно място във всекидневния живот на
населени места със смесено население. Системата на съжителство, изградена
между християни и мюсюлмани, българи и турци, е наложена от историческото
минало. Този модел на търпимост и съжителство се основава на взаимно
опознаване от страна на българите и българските турци. Процесът на
глобализация не променя статуса на културата на поведение към съседа, като
пряка контактност и пряка пространствена близост, като всекидневни практики,
компенсиращи напрежението между различните етнорелигиозни общности.
Общото живеене в дадено населено място отхвърля възможността за
изграждане на изолирана и самовъзпроизвеждаща се общност. То налага
представата за полирелигиозна мултикултурна реалност.
В регионите със смесено население „комшулукът” е термин, с който се
обозначава сложна система на съжителство, традиционно регламентирана от
правила в ежедневните лични и обществени контакти на живеещите в едно
селище представители на различни конфесионални и етнически групи.30
„Комшулукът”, описван от Ив. Вазов и Ив. Хаджийски, с общи вратички между
съседските дворове и ползване на вещите на съседа без позволение, не се среща
в посетените от мен села със смесено население в община Котел. Норма за
системата на съжителство е изборът на език, който традиционно се определя от
по-възрастния участник в разговора. Наблюденията ми в с. Тича, в с. Ябланово
и в с. Орлово показват, че все по-рядко се срещат българи, в посетените от мен
села със смесено население, говорещи турски език, но по-големият процент
турци владеят български, което налага разговорите между представителите на
двете общности да се водят предимно на български език. Това до голяма степен
е отражение и на повишаване на нивото на образованост сред турското
30

Георгиева, Цв. Системата на комунизма http://hermesbg.org/tr/novabiblioteka/kniga-12/221-sistemata-na-komshuluka.html последно посетена
11.02.2013.
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малцинство.

Разстроен

по

време

на

тоталитарното

управление,

в

демократичната реалност се възстановява и обменът на „дарове” при празници
на двете религиозни общности – християни и мюсюлмани, като норма на
комшулука. Възстановяването на тази практика се приема като средство за
нормализиране

на

кризата

в

междуконфесионалните

отношения

и

нормализиране на системата на комшулука. Системата на съжителство се
проявява и при празници от личен характер като сватба или следродилни
обреди, а също така и при погребения. Изобщо комшулука в смесените райони
се проявява в различни сфери на всекидневния живот и се оценява не просто
като традиция, а като модерна ценност, която се поддържа от следващото
поколение.
Представляваща интерес форма на общуване се създава и чрез
смесените бракове. Ако традиционно роднински връзки между друговерци са
немислими, то в съвременната епоха смесените бракове между българи и турци
не са изключение. Това създава друг модел на комуникация между
представителите на двете групи. Роднинството между представители на
различни религиозни и етнически групи е многопластово и сложно явление. И
християнството и исляма придават културна характеристика, диктуват
светогледни модели и поведение, а изграждането на полирелигиозно семейство
е един сложен процес на взаимна толерантност. Връзката с роднините се
поддържа чрез двойно празнуване на празници – на християнски и на
мюсюлмански, а това създава в някои случаи и нови мрежи от приятелства.
Често пъти смесените бракове не са приемани от родителите, което не
позволява създаване на система от родови връзки, примери за което съм
посочила.
Освен комшулука, интерес представлява и комуникацията между
останалите тук турци и икономическите емигранти в Западна Европа или
съседна Турция. Тя е ежедневна, благодарение на навлезлите вече и в найотдалеченото село технологии – интернет, социални мрежи, мобилни телефони.
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Бавно, но осезателно обменът на информация и примерът на променените,
„европеизирани” представители на етническата група, оказва влияние и на
останалите тук. В ежедневие се превръща и употребата на интернет, което
позволява разширяване на информационния поток към иначе традиционно
възприеманата за по-затворена общност на българските турци.
Връзката с емигрирали в Западна Европа в първите години на прехода и
трайно установили се вече в България представители на етническата група,
често пъти стават повод за сравнение между ситуацията „тук и там”.
Информаторите са впечатлени най-вече от възприемането на другостта в
повечето западни страни като нещо нормално. „Със забрадка ли си, със шалвари
ли си – никой не ти обръща внимание. Черен ли си, бял ли си.” Въпреки
забраната на бурката със закон в Белгия и сходната, отричаща този тип
забраждане при мюсюлманките реакция на Франция,31 информаторите в с.
Ябланово, които са били гастарбайтери през 90-те години в Западна Европа са
убедени, че там дискриминацията на религиозна основа е невъзможна. В
българската действителност те все още чувстват негативни последствия от
своето конфесионално и културно различие. Част от мнозинството на българите
все още имат предразсъдъци спрямо представителите на турското малцинство.
По-често такъв тип поведение е характерно за българи, които не са имали
личен, ежедневен контакт с турци и изключително рядко се среща в смесени
селища, за които комшулука и добрите отношения между представители на
различните религиозни общности са традиция.
Преходът от началото на 90-те години, с всички негови измерения в
политически, социален, икономически и културен план, довежда до изменения в
различни сфери на обществото.

Процесите, протичащи във всекидневния

живот на българските турци, могат да се характеризират чрез рамката на
противопоставящите се традиция и модерност. Въпреки противоречивия си
31

Вж.
http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=78138&format=print .
последно посетена 11.02.2013.
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характер модернизацията при тази етническа група продължава с различен
интензитет, като тя запазва религията и езика си като маркери за определяне на
своята идентичност. Културните промени по време на прехода са свързани с
иновации на едни и отпадане на други практики като развитие на традицията.
Въпреки изповядването на исляма от всички представители на етническата
група на българските турци, който като религия е културен фон на
всекидневието и е културна характеристика, диктуваща светогледните модели и
поведение, ежедневието и нормите при това население търпят изменения и
модернизация. Така традицията, там където е необходима и приложима в
съвременното постмодерно общество, запазва своята роля и приложимост, а
другаде, където е загубила своята релевантност, е променена или заличена.
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Ромите и границите (по примера на град Пазарджик)
Мария Кръстанова
(Пловдивски унивреситет “Паисий Хилендарски”)
Ромското население на град Пазарджик е разпределено в три квартала.
Това са кв. „Ябълките”, кв. „Изток” и кв. „Пич махала”. Специфично за тези
квартали е, че в тях живеят и българи. В квартал „Ябълките” населението е
смесено, нещо повече, има граница, която разделя хората от двата етноса, които
живеят там. И трите квартала са периферни за град Пазарджик. Но тъй като
градът е сравнително малък, достъпът до останалите части на града е лесно
постижим. Квартал „Изток” се намира в близост до кв. „Ябълките”. Докато кв.
„Пич махала” се намира в друг край на града. Тези три ромски квартала са част
от цялостната картина на града, но някои от останалите хора в Пазарджик
предпочитат те да отсъстват от тази картина. Тази информация за града
придобих по време на лятна практика по социална антропология, проведена в
град Пазарджик през 2012 година. Темата на изследването беше: „Особената
връзка между престижа на кварталите на град Пазарджик и етническата карта
на града.” Целта на изследването бе да се провери дали в кварталите с най-висок
престиж живеят представители от различни етноси, или тези квартали са
хомогенни.

Като

квалификацията

престиж

бе

оформена

в

хода

на

изследването, изцяло според мнението на респондентите. За квартал с найниско ниво на престиж бе определен кв. „Изток”. Като една от главните
причини за това бе наличието на ромски етнос в него. Ето защо в хода на
изследването се оформиха граничните територии, или по-точно гранични се
дефинираха териториите, на които живеят предимно роми.
В „Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община” има подробна
информация за града, за населението и административно-териториалното
разделение на града.
Ще започна от административно-териториалното разделение на града,
според енциклопедията Пазарджик, след Освобождението има четири квартала:
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„Вароша”,

„Успенски”,

„Константиновски”,

наричан

и

„Чиксалън”,

и

„Петковски”. От 70-те години на 20 век кварталите приемат следния облик:
„Младост”, „Ставропол”, „Устрем”, „Запад”, „Орбита”, „Димчо Дебелянов”,
„Изток”, „Ябълките”. Специфични са представените в енциклопедията факти за
населението на Пазарджик. Най-ранни сведения за еврейски жител е в османски
регистър от 1580 г. През 1945 г. еврейските фамилии са 261, а числото на
еврейските жители е 826 души. Към 10. 05. 1949 г. остават 187 евреи, имат
построена през 1850 г. синагога, намираща се в центъра

на града, която

съществува до днес. Най-ранните данни за арменци, жители на Пазарджик,
вероятно са от началото на 17 век, през 1759 г. е построена черквата им. През
1994 г. е създадена Арменската община, която е втората след Варна, и се състои
от три поделения: културно-просветна организация, „Ереван”, арменското УН и
арменското черковно настоятелство. На 14.05. 2005 г. е направена първа копка
на нов арменски духовно-културен дом „Сурп Степанос-Ованес Съваджъян”.
Това са данните за арменското население на град Пазарджик, представени в
енциклопедията. Избрах да представя тези данни, защото изследването, което
проведох, бе свързано и с тези две общности. А от информацията, която е
представена в Енциклопедията, се вижда, че тези общности са присъствали в
Пазарджик от доста години насам.
Специфичното за град Пазарджик, което може да се извлече от тези
данни, е, че населението е смесено и има представители на различни групи.
Като започнем от роми, турци, евреи и арменци. Тази смесица от общности се
оказа една информативна база за изследване. Защото смесицата на общностите
и на културите би могла да доведе до различни резултати. Тъй като в град
Пловдив също има смесица от общности, и то същите общности, затова
ситуацията в Пазарджик първоначално отчасти приличаше на тази в Пловдив.
Но се оказа доста различно. Възможностите за изследване на този терен бяха
много, защото в този уж голям, а всъщност малък град, беше явно, че има
смесица на култури. Различните общности носят различието със себе си, затова
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смесването на тези общности очерта различни картини

на града. Другата

положителна особеност на град Пазарджик, като терен за изследване, е, че той е
малък град, затова обхождането и изследването на кварталите, и изобщо на
целият град, е улеснено.
Фазите, през които премина изследването, бяха няколко. Първата фаза
се състоеше от съставянето на примерни въпроси, които да бъдат проверени, т.е.
дали отговорите към тях са носители на полезна информация, или не, дали не са
извън темата и т.н. За да се започне изследване на едно ново място, трябва да се
обходи това място и да се очертаят неговите специфики, граници и
териториално разделение. Това представляваше втората фаза на изследването.
Тази фаза продължи с обхождането на различни части на града. Следващата
фаза на изследването бе съставянето на въпросник и започване на
интервюирането. Тя започна на третия ден от престоя ми в града, и отчасти се
сля с втората фаза, защото обхождането на целия град не бе осъществено, и
нямах сведения за реалните му граници и разделения. Тази фаза бе съпътствана
със закупуването на блок за рисуване, с цел да се начертаят ментални карти на
града. Фазата продължи с взимане на интервюта от различни хора, с цел да се
разбере каква е етническата карта на града според тях, и да се очертаят
границите на кварталите, а също така дали етническата карта има връзка с
престижа на кварталите, да се дефинира понятието престиж и дали има
разделение на етносите по квартали. Тази фаза бе съпроводена с наблюдение на
кв. ”Изток”, една от най-известните и би могло да се каже, че заема по-голяма
територия от останалите ромски квартали. Наблюдението бе с продължителност
около два часа и половина, като то бе съпроводено със взимане на интервюта. С
оглед на наблюдението в квартала изпъкваха следните особености: беше
мръсно, не миришеше приятно, някои от хората там оказаха съдействие, за да
ги интервюирам, но други не. Третата фаза от изследването се състоеше в
интервюиране на различни хора, които имат връзка с границите на кварталите и
обхождането им, както и информация относно това различните общности къде

110

живеят, и дали има разделение. Затова се изведоха няколко групи от хора: хора
от агенции за недвижими имоти; хора, работещи в пощите, главно пощальони;
таксиметрови шофьори. Тези три групи притежават различни гледни точки
относно изследването. Докато един брокер вижда града като място, изпълнено с
апартаменти и къщи, то един таксиметров шофьор би виждал същото това
място, като улици, блокове и квартали. Проведох интервюта с двама брокери,
които имаха съвсем различни виждания за очертанията на града. Интересното
беше при единият от брокерите, че тази работа напълно е променила
очертанията на града.
Третата фаза бе последна от изследването, като цяло и през трите фази,
се опитвах да взимам интервюта от респонденти на различни възрастови групи,
от различен пол, и професия. Тази моя идея се осъществи, защото проведох
интервюта с възрастна жена от ромски произход, младо момче от ромски
произход, трима възрастни мъже от български произход, една млада жена,
майка, отново от български произход, един мъж на средна възраст, четирима
младежи от български произход и три деца също от български произход. Идеята
ми беше да интервюирам различни хора, защото точно тяхното различие, по мое
предположение, би показало различно виждане за града. Това предположение се
потвърди в хода на изследването. Освен различните възрастови групи, аз се
насочих и към хора от двата пола, а не само от единия, защото описанията на
пространствата от жените се предполага, че може да бъде по-различно от това
на мъжете. Затова тези различни виждания можеха, и в действителност,
показаха различни виждания на границите и кварталите в града.
Методите, които използвах, бяха следните: неструктурирано интервю,
автобиографично интервю, свободен разговор, ментални карти, наблюдение,
водене на теренен дневник. Методите, които използвах спомогнаха за
провеждането на изследването по различен начин. Неструктурираното интервю
бе от полза, защото чрез този тип интервю може да се зададат нови въпроси по
време на самото интервю, които са породени от даден отговор, например. Също
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така този метод предразполага към по-освободен начин на взимане на интервю,
защото няма структурирани въпроси, а може да се измислят нови, в процеса на
интервюиране. Автобиографичното интервю, което проведох, ми показа едно
различно виждане на един човек, който е роден в града, израснал е в него, и
през целия си живот е живял в него. Този човек описа как градът се е променил
през неговите очи, през неговия живот. Чрез разказа за живота на този човек,
границите на града са се променяли, не само те, а и самият облик на града, както
и общностите в него, затова това интервю беше от полза за изследването.
Свободните разговори, спомогнаха в голяма степен за провеждане на
изследването. Тези свободни разговори показаха, че някои хора в Пазарджик не
познават самия град. Те бяха източник и на друга информация, като например
различни хора даваха различни местни имена на кварталите. Менталните карти,
които някои от респондентите ми начертаха, бяха също от полза за
изследването, защото тези карти показаха как хората виждат града през очите
си. Децата, които интервюирах, ми нарисуваха града, като сцена на Beer Fest
Pazardjik. Интересни са картите на брокера, който интервюирах, той нарисува
карта на града, преди да започне тази работа, и една карта на града, след като е
започнал тази работа. Интересното беше, че на картата от предишния период
има само два бели кръга, а между тях река Марица и остров „Свобода”. Докато
на картата на града, след като

е започнал тази работа, има подробна

информация на имена на улици, сгради, болница, магазини и квартали.
Наблюдението, което се проведе в ромската махала, бе също полезно за
изследването, защото наблюдавах дали това, което останалите респонденти ни
бяха казали, е вярно, и как е подреден самият квартал, също така как хората в
него описват самия квартал. Теренният дневник също беше от полза, защото
там записвах какво съм правила, общо взето кратко описание на всеки ден от
лятната практика. Теренният дневник ми помогна при анализирането на
интервютата, защото в него имаше полезна информация за изследването.
Резултатите, които получих, оправдаха първоначалното ми предположение. Но
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един от най-важните изводи, до които достигнах, бе че ромските квартали
представляват граници за хората от другите групи и че ромите като група
създават предпоставка за създаването на тези граници.
Териториално разположени, кварталите с ромско население са граници
на града. От една страна това показва тяхната изолираност в периферията на
града. Така ромите се превръщат в етнос, който обособява граничната
територия, но спецификите му изграждат невидима бариера пред останалите
хора. Кварталите, в които живеят роми, представляват самостоятелно обособени
комплекси, чиито достъп е възможен, но в повечето случаи нежелан.
Териториите, на които живеят предимно роми, са граница за останалите хора.
Тази граница се сформира на базата на това, че част от хората не искат да
живеят в тези квартали поради наличието на хора от този етнос. Кварталите с
ромско население са с нисък социален статус. Според няколко брокера на
недвижими имоти от град Пазарджик, няма търсене за покупки на жилища от
тези квартали поради няколко причини: наличието на ромско население в тях,
културата на ромите, начините на практикуване на тази култура и хигиенните
навици на тези хора. Така кварталите се затварят за хората от различен етнос от
ромския. Поради тази причина се изгражда невидима граница между тях и
останалите хора. Тъй като продаването на жилища в тези квартали се извършва
на вътрешно ниво, между познати хора, то така се получава един обмен, който
обособява това, че зад границата живеят хора единствено от този етнос, но и не
давайки право някой друг да закупи жилище в тези квартали.
Според Велина Топалова: „Стереотипите имат разнообразни функции,
но две от тях са основни. Първо, стереотипите се използват като евристики,
които заместват процеса на личното възприемане и оценка на конкретния
индивид - представител на дадена социална група, което би изисквало поголямо интелектуално усилие и по този начин пестят психологически
капацитет. Стереотипизирането е генерализирана и често неточна реакция, но
то има фундаментална функция: посредством процесите на социална
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категоризация дава познание за сложното социално обкръжение като поопростено, по-силно диференцирано, подредено и предвидимо и спестява от
ограничените когнитивни ресурси при решаването на сложни задачи в социален
контекст. Категоризацията лежи също така в основата на социалната
идентификация и в този план стереотипите влияят върху различни аспекти на
междугруповите отношения, върху възприемането на собствената и на чуждите
групи. Другата функция на стереотипите, определена от взаимоотношенията
между социалните групи, е свързана с потребността от подсилване на
позитивната самоидентичност и самооценка” (Топалова 2012: 222). При
разглеждане на ситуацията в град Пазарджик, тези функции на стереотипите за
ромите намират своята приложимост. Разглеждайки първата функция на
стереотипите, на преден план излиза това, че те заместват процеса на личното
възприемане и оценка за даден индивид или група. По този начин се създава
един образ за определена група или индивид от групата, но този образ може да
бъде погрешно илюстриран, което може да доведе до създаване на негативен
стереотип за дадена група. Така например един от респондентите ми, мъжпенсионер, изказа своето мнение за ромите от квартал „Изток”: „Значи от тука
т’ва наводнението като изчисти мандрите един квартал, който е от лявата страна
на реката, се казваше Мандрите, тоя квартал, хората от там и тука - „Пич
махала”, махалата дето беше циганската и хората, българите, всичко отиде иии
направиха тоя новия квартал, той е квартал „Изток”, още казано, т’ва е като
влизате от Пловдив, в дясно, там ще видите едни блокове с конски глави
отдолу, дет са си варили конските глави циганите”. При посещението на този
квартал, описаният пейзаж не присъстваше, което изцяло показва, че това е
един стереотипизиран образ за ромите, и пространството, което обитават.
Стереотипите за ромите изграждат определено мнение у другите хора,
различни от ромите, и играят важна роля за категоризирането на ромите. Чрез
категоризирането ромите се възприемат по определен начин от другите групи в
града. А това оказва своето значение при междугруповите отношения, тъй като
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негативните категоризации обособяват последвалите негативни отношения
между групите. Според Велина Топалова, четири категории черти могат да се
използват за описание на стереотипите за ромите:
„1. позитивни черти, които описват представата за натурата на
циганина (музикален, свободен, спонтанен, ловък, интуитивен);
2. негативни черти, описващи натурата на циганина (шумен,
импулсивен, див, агресивен, примитивен);
3. позитивни характеристики на циганската култура (лоялен към
идентичността си, солидарен, екстровертен, проницателен, творчески);
4.

негативни

характеристики

на

циганската

култура

(лъжлив,

манипулативен, отмъстителен, злонамерен, порочен). ” (Топалова 2012: 225)
При разглеждането на ромите в град Пазарджик тези четири категории
черти присъстват при изграждането на образа на ромите. Те спомагат за
оформянето на границите между ромите и останалите хора в града. Но
стереотипизирането е една от основните причини, поради която кварталите, в
които живеят предимно роми, са гранични територии за другите групи в града.
Една от основните причини ромите да живеят изолирано в отделни
квартали е езиковата бариера. Езикът е основният компонент за разбирателство
между хората. При случая с ромите, езикът е една от причините, поради която
те не могат да бъдат цялостно приети сред останалите хора. Говорейки друг,
различен език, те обособяват собствена общност, различна от тази, която говори
български език. Езикът на ромите е една от частите, която прави границата на
квартала, в който живеят роми, и граница на собствената им група. Защото в
тези квартали се общува на този език. Погледнато през границата обаче,
българският език е официалният език, той е езикът, на който се говори отвъд
границите. Ето защо, границата може да бъде премината от тези, които говорят
книжовен български език. Тези, които го говорят, могат да преминат границата
под една или друга форма, като образование, работа и професионално развитие.
Това е така, защото говорейки български те получават по-големи шансове, а
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говорейки единствено ромски и некнижовен български език, то тогава
границата си остава граница, а предимно зад нея те могат да работят и учат.
Невъзможността за интелектуално развитие може да бъде органичена от езика.
Трудностите, които възникват пред ромите, и пред останалите групи в града, се
появяват поради неразбирането на говоримия език от ромите. По този начин
тяхното възприемане, като част от другата група, се превръща в сложно
изпълнима задача, тъй като езикът се превръща в бариера пред междугруповото
общуване. При провеждане на

интервю с жена от ромски произход тази

бариера се издигна. При провеждане на самото интервю жената говореше с мен
на български и ромски език, но при нея идваха различни хора и тя говореше с
тях изцяло на ромски език. Постепенно неразбирателството между мен и
респондентката се засили, тъй като аз не разбирах езика, на когото тя говори.
Поради тази причина езикът се оказа бариера в нашето общуване. Ето защо
опитът да се разбере позицията на един представител на ромската група бе
провален, тъй като нейната позиция бе отчасти неразбираема за мен.
Телесността и отношението на ромите към телесността, са две от
причините за създаване на бариера между тях и останалите хора. Много често
представите на останалите хора за ромите, и тяхната връзка с телесността, се
подчиняват на стереотипни знания. Маркерът, който създава тази граница е
цветът на кожата на някои от представителите на ромската група. Цветът на
кожата е видим показател за принадлежността към някоя определена група от
хора. Но не всички хора, които са с тъмен цвят на кожата са роми. Въпреки това
той е причината за изолирането им, тъй като това е един от начините, чрез
които може да се легитимира един човек като принадлежащ към тази група.
Според голяма част от информаторите, които интервюирах, отношението на
ромите към телесността бе една от причините, поради която смятаха, че ромите
се отличават от другите групи в града. Телесността и поддържането на чистота е
една от основните насоки, която оформя създаването на граничното. От една
страна, ромите в града се свързват с нечистоплътие, лоша миризма, недобра
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лична хигиена, недобра жилищна хигиена, а от друга страна с поддържането на
чистотата на града. Понякога знанията на различните от роми хора, са
стереотипни и са формирани на погрешни сведения, мнения и изводи на други
хора за ромите. Но понякога някои от информаторите споделяха, че са
свидетели на това, което твърдят, а именно че ромите не спазват добра лична и
жилищна хигиена. Според един от моите информатори, мъж на 55 години: „Ами
аз съм ходил, ами по-интереснии какво - конете си ги качват горе казват, в
апартамента, ъъ долу един колега на първия етаж беше, как се казваше уличката
Червено знаме ли беше, как беше, отдолу избено помещение, плува вода
фекалии, с извинение, такива работии, абе мръсотия голяма, ама той още преди
десет години се изсели от там.” Подобна информация за хигиената на ромите е
предпоставка за възникването на бариера между двете групи. Тези знания,
могат да бъдат и стереотипизирани, но твърденията на този човек представляват
доказателство, че отношението на ромите към чистотата е причина за
преместването на колегата му от този квартал. Ето защо твърдението на този
информатор показва, че неговият колега, осъзнавайки хигиенните навици,
осъзнава границата между двете групи и решава да се премести, преминавайки
границата.

Междугруповите

отношения

могат

да

бъдат

повлияни

от

отношението към телесността и чистотата на ромите. Но повлияни или не,
телесността и отношението към чистотата са част от факторите, които създават
граница между ромите и останалите хора в град Пазарджик.
Религията за ромите е един от начините за включването им към
останалите хора в обществото. Но религията от една страна помага, а от друга
ги ограничава в тази им цел. Ромите, които приемат християнството, правят и
една крачка напред към вписването им в християнската общност, към която
принадлежат по-голямата част от населението на страната ни. Чрез
християнството ромите преминават границата, която се поставят, която ги
отделя и разграничава от останалите групи. Християнството е един от начините,
чрез които междугруповата бариера може да бъде премахната. Това може да се
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реализира с оглед на основните идеи на християнството, а именно обичайки
Бога, да обичаш и ближните си. Но разглеждайки християнството с оглед на
междугруповото общуване, то отчасти не способства за премахване на
бариерата. Въпреки че основните идеи на християнството предполагат да
обичаш другите хора, то това не представлява основна ценност за част от
хората, които изповядват християнството в град Пазарджик. Този извод е
базиран на мнението на информаторите ми. От друга страна чрез приемане на
християнството, ромите преминават една от междугруповите граници, тъй като
се уеднаквяват с групата. Но въпреки това уеднаквяване, приемането на ромите
от останалите групи е сложен процес. Това може да се проследи при Бойко
Мизов в книгата му „Българските цигани, бит, душевност и култура”, според
когото за ромите: „... християнството не е толкова религиозно учение и
познание на бога, човека и природата, колкото системата от религиозни
отношения между хората, съвкупност от чувства и преживявания... те са
възприели християнството като система от признаци и обреди, в рамките на
които ромите осъществяват определен тип социални връзки и изяви,
задоволяват определени витални потребности.” (Мизов 2006: 89). Когато се
разглежда религията, трябва да се уточни, че само една част от ромите са
приели християнството, докато останалата част от тях са приели исляма.
Специфично за ромите, които са приели исляма, е негативното отношение на
другите групи към тях. Което, според Бойко Мизов, е илюстрирано по следния
начин: „Циганите мюсюлмани контактуват с население, сред което съществува
и функционира своеобразен етнически смут; налице е една етнорелигиозна
рана, болките от която придобиват още по-голяма острота щом стане дума за
взаимоотношението между ислямското и етническото съзнание и поведение.
Естетствено е, че този смут и тази незарастваща етнорелигиозна рана са се
настанили и сред ромите мюсюлмани, терзаят и тяхната душевност, намират
противоречив израз и в тяхното минало и съвременно съзнание и поведение.”
(Мизов 2006: 101). Така ислямът изолира ромите зад границите на квартала.
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Според един от информаторите ми, мъж на 55 години „...циганската махала има
такива българи пак живеят и не им завиждам просто на хората щото пускат
музика постоянно, в пет часа сутринта ония говорители, пускат на
високоговорител там тяхните молитви, т’ва онова, и целият град ехти, и това е
много кофти.”

В цитата се вижда, че този човек свързва всички роми с

изповядването на ислям. Проследима е неодобрителната характеристика за
ромите мюсюлмани. Този човек не само, че свързва цялата група с една
религия, но и свързва тази религия с негативни краски. По този начин ислямът
се превръща в начин за разграничаване на една част от ромите и хората от
другите групи в града. Ето защо ислямът е предпоставка за възникване на
междугрупова граница в град Пазарджик. Въпреки че някои роми изповядват
християнство, а други - исляма, то сред голяма част от хората от другите етноси
те пак си остават различни.
Предразсъдъците и стереотипите спрямо ромите идват от неточни и
непроверени знания, които имат останалите хора за ромите и тяхната култура.
Но културата на ромите е другата част, която описва границата на кварталите.
Защото кварталите са единствените места, в които ромите могат да проявяват
своята култура. Така например повечето от моите респонденти в това
изследване изтъкваха, че ромските квартали са неблагоприятно, неспокойно
място за живот заради наличието на роми и поради факта, че ромските сватби
продължават няколко дни и са придружени с много шумна музика.
Спецификата на този ритуален комплекс за ромите е те да съобщят на
останалите хора от етноса за събитието. Част от хората от другите групи,
виждат в това пречка за съвместно съжителство с ромите. Така сватбеният
ритуал се превръща в ограничител за ромите. Те трябва да го извършват в
квартала, в който живеят, но също така сватбите са една от причините, поради
които хората от другите етноси не желаят да живеят в тези квартали. Така една
културна специфика, като сватбата, се превръща в средство за изолация зад
границатата на квартала.
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Мнението на ромите е от особена

важност, тъй като то показва

гледната точка на хората зад границата. Според една от моите събеседнички от
ромски произход, животът на ромите е труден. Тя дава едно определение за
своя етнос по следния начин: „И сичките сме еднакви, не се делиме, не се
делиме”. Точно в този цитат се изказват основните начини на представяне на
собствената група, тъй като ромите се представят като единни и еднакви
помежду си. В тези квартали населението е предимно от ромски произход, ето
защо този техен топос е мястото, което ги сплотява, мястото което ги
уеднаквява. Поради това границата на квартала създава една друга среда,
различна от тази в квартала. В нея, според един от респондентите ми, момче от
ромски произход, границата има връзка и с отношенията на ромите с хората от
различните етноси. Тъй като респондентът е бил за известно време по работа в
чужбина, според него „ Хората извън България са по-приятни. Като не те
познават, тука седиш, а там излизаме с тебе навсякаде, хората са по-други там.
Тука те гледат, т’ва не е хубав човек, тоя човек не е хубав.” В този цитат се
обособява мнението на някои хора, които се намират отвъд границите на
квартала. За някои от хората отвъд нея, ромите не са „хубави хора”. Така
живеейки зад границата, ромите живеят предимно с хора от техния етнос.
Границите, които представляват ромските квартали, са специфични
топоси, които илюстрират как една група, която живее в град сред други групи,
е ограничена зад

невидима граница, тъй като спецификите на групата и

отношението на някои от хората от останалите групи оформят точно тази
невидима граница.
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Музеите на открито като терен: граници и перспективи
Димитър Василев
(ИЕФЕМ-БАН)
Още при създаването на първия музей на открито по идея на Артур
Хазелиус – „Скансен” в Швеция, открит през 1895 г., се прилага новаторски
метод за експониране на традиционна архитектура в музейна среда на открито.
Другата основна идея е този нов тип музей да не бъде статичен, а експозицията
му да се оживи и по този начин да бъде още по-атрактивна за публиката. Така за
първи път майстори занаятчии демонстрират и изработва изделия по
традиционни технологии и използват естествени (местни) суровини за тази си
продукция. Ефектът е толкова голям, че отзивите за новия тип музей на Артур
Хазелиус не стихват, а тази негова идея бързо излиза извън границите на
страната и започва да се разпространява първоначално в другите скандинавски
страни, след това в Европа, а по-късно и в останалия свят. Така в началото на
XX в. вече във водещите европейски страни масово възникват музеи на открито,
представящи традиционната култура по нов и атрактивен за публиката начин.
Теренно-етнографското проучване е основен метод при работата на
етнолозите и антрополозите. Настоящето изложения няма да се спира на
написаното по въпросите за теренната работа - в българската историография
има достатъчно литература, посветена на методологията при събиране на
етнографска информация. Целта е да се проследи до каква степен музеите на
открито и етнографските комплекси представляват терен за провеждане на
такива проучвания, както и положителните и отрицателните страни, които
произтичат от това, като към това се добави и личният опит на изследователя.
XIX в. е времето, когато започват да се открояват различните видове
музеи. Основно те са четири вида: технически, природонаучни, художествени и
исторически. Към категорията на историческите музеи спадат и етнографските.
През втората половина на XIX в. те вече започват да играят все по-голяма роля
в културната част от живота на хората. Именно чрез етнографската идея, в края
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на същия век, в скандинавските страни се появява един нов тип музеи – музеите
на открито.
Наименованието „музей на открито” идва в България най-напред през
английският език – „Open-Air Museum”. В Северна Америка се използва и друг
термин – „Living History Museum” В германския свят наименованието е
„Freilichtmuseum”, а в руския език се нарича „музей под открытым небом”.
Широко използвано е и наименованието, идващо от първия тип такъв музей, а
именно „скансен” .
Първият създаден музей на открито „Скансен”се намира в Швеция и е
отворен за посетители през 1891г. Негов създател е Артур Хазелиус (1833 1901). Идеите си за създаването на нов тип музей той формира по време на
световните изложения по това време. В Лондон се през 1851 г. се организира
първото Световно изложение, като освен новите технически достижения, се
представят и някои постройки от народната традиционна архитектура. На
Парижкото изложение през 1867 г. именно Хазелиус е в основата на шведското
участие с т. нар. „Улица на народите”. В нея са представени селски постройки
от късното средновековие от Швеция и Норвегия.32 В експозицията има и
манекени, облечени в традиционни национални костюми. На изложенията във
Виена през 1873 г., в Амстердам през 1883г., в Краков през 1887 г. вече е
застъпено представянето на традиционната архитектура, като дори биват
пренесени и някои жилища в оригинал. Най-мащабно в тази насока е
изложението в Прага през 1895 г. „Тук се поставя началото на големите
етнографски изложби... За разлика от световните изложения, изложбите
имат строго специализиран вид и повлияват много положително върху
бъдещето развитие на етнографията в страните, където се провеждат”
(Недков 2000: 8). Постройките, изградени на това изложение, показват основни
типове сгради от Чехия и Словакия.
32

До конгреса във Виена 1815 г. Швеция и Норвегия са една страна. В следствие на решенията на конгреса, те

са разделени.
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Първоначално първият музей на открито е филиал на Северния музей.
Името „Скансен” идва от наименованието на мястото, където е изграден музеят.
Районът Скансен се намира на остров Дюргарден край Стокхолм. На територия
от 300 декара са изградени, пренесени и възстановени над 250 обекта и
постройки от почти всички етнографски области в Швеция. Има различни
комплекси, в които са представени ферми, къщи, кръчми, различни видове
съоръжения и др. Селските ферми „оживяват”, като в тях са докарани и
домашните животни, в това число северни елени и полярни кучета. Хазелиус
създава и малка зоологическа градина, в която се отглеждат диви животни,
които са обект на традиционния лов. В музея се прави опит да се подържа и
типична скандинавска флора. Основната идея на Хазелиус е да бъде показан
традиционния начин живот на шведите и отчасти и на другите скандинавци,
като освен работа, се представят и традиционните празници, със своите
различни шумни веселби и веселия. Музеят не представя само традиционното
село, в него е експонирана цяла занаятчийска улица, както и малък квартал от
градски къщи. В чест на неговия създател, родната му къща е пренесена и
експонирана редом до останалите градски къщи.
В музея работят занаятчии, които представят своите умения и
продукция, наети хора статисти, облечени в характерната за всяка област носия,
както и музейни сътрудници, облечени като селяни, вършейки „ежедневната” си
работа.
Музеят на Хазелиус е не само първият, но и един от най-известните и
популярни музеи вече 120 години след създаването си. „Ежегодно се посещава
от над 2 млн. туристи, а за своето вековно съществуване е приел над 140 млн.
гости. Приходите от тях напълно покриват разходите и са достатъчни и за
разгърната научноизследователска работа” (Недков 2000: 150). Неслучайно
през годините остава девизът „Познай себе си” (Nordenson 1993: 149), даден от
Хазелиус още в зората на Скансен, с идеята музея да бъде поучителен и забавен,
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правейки го по този начин „национална средищна точка” (Nordenson 1993:
150).
Произходът

на музеи

на

открито не

може

да

бъде

обяснен

само чрез развитието на музеите и музеологията. „Погледнато в по-широк
контекст, първите музеи на открито са израз на нарастващия интерес към
народната култура, като това си проличава в духовния климат през втората
половина на ХIХ век. Без съмнение, основният мотив за този интерес е
запазването на културната идентичност, която е станала предмет на все поголяма заплаха от множество ъгли (de Jong, Skougaard 1993: 153) .
Истинският бум в строителството на музеи на открито не само в
Европа, но и в целия свят започва от началото на 60-те години, до края на 80-те
години на XX в. Именно тогава в Северна Америка популярността и броят им
значително нараства, въпреки че първият такъв е създаден още през 1913 г. в
щата Айова. „Повечето музеи тук се наричат „Living Historical Farms” и
„Living Historical Village”. В тях се представя традиционният начин на живот
във фермите и малките градчета на първите заселници на американския
континент” (Недков 2000: 11).
На Балканите първия музей на открито е „Музеят на селото” до
Букурещ. Той е създаден през 1936 г., като на над 100 декара са експонирани
повече от 200 къщи и селскостопански постройки.
Всеки музей на открито има своя специфика и насоченост, но като цяло
експозицията му се състои от няколко части.
Представителна сграда - „Всеки музей на открито има своя „визитна
картичка” - сграда, която по своите архитектурни и художествени качества
далеч изпреварва останалите експонати в музея” (Недков 2000: 21). Тези
сгради са образци на архитектурата и в тях обикновено се разполагат
администрацията, различни видове заведения или магазини за сувенири.
Църква или параклис - Друг един често срещан елемент са църквата
или параклиса. Не е задължително те са огромни катедрали, могат да бъдат и
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малки селски църкви, но винаги се поставят някъде в центъра на архитектурния
комплекс.
Етнографска експозиция – задължителна част от музея, която
включва вътрешната подредба на къщите, инвентара към стопанските
постройки, инвентара и подредбата на занаятчийските работилници. Първите
две са задължение и се изготвят от музейните работници. Към тази категория
спадат и статичните работилници. В работилниците, където има демонстрации
основна роля и последна дума имат майсторите.
Технически съоръжения - това са едни от най-интересните за
публиката експонати в музей. Към тях спадат и различните механизми
задвижвани от вода. В една част от музеите, където няма наличен водоизточник,
се използват помпи или съоръженията са статични.

Освен от вода, има

технически съоръжения, задвижвани от силата на вятъра.
Занаятчийски работилници и ателиета - другата най-атрактивна част
от експозицията са местата, където се извършват различни демонстрации.
Занаятчийските работилници или ателиета съпътстват музеите на открито още
от тяхното създаване и са най-добрия вариант за оживяване на музеите. Пред
посетителите се представят традиционни техники за изработка на битови и
други предмети. Често работилниците се обособяват на отделни улици
(чаршии), но може и да бъдат разпръснати из цялата музейна територия. Найразлични майстори в своите ателиета – ковачи, грънчари, стругари, резбари,
бижутери и др., работят и показват народната традиция в тази област. Занаяти
се представят на публиката по начин, който да бъде не само атрактивен, но и
обучителен. Демонстрациите могат да се извършват всеки ден или само на
определени дати и дни. Майсторите може да са на работа към музея или пък да
наемат работилниците за определен период от време и да извършват
демонстрации в работното време на музея. В повечето музеи майсторите
предлагат своята продукция за продажба, като музеят не взима процент от
печалбата.
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Стопански постройки - в тях се представят сечивата, използвани при
селскостопанската работа. За по-голяма атрактивност се отглеждат и домашни
животни, като тези музеи често произвеждат и различни млечни продукти,
събират яйцата, стрижат овцете за вълна и др. Произведените хранителни
екопродукти се предлагат на посетителите в музейните магазини или заведения
з а хранене. Вълната се използва и при демонстрации на плетене и тъкане.
Места за демонстрации и възстановки - едно от най-атрактивните
места, където се „случват” доста от събитията е централния площад на селото
(мегдана). Там най-често се извършват повече фолклорни възстановки на
различни обичаи и празници, различни чествания и демонстрации. Използват се
също така поляни или големи закрити помещения (експозиционни зали или
големи помещения в къщите). Всеки един музей има годишен културен
календар, който служи като информация къде, как и какво ще се случва. Голяма
част от тези представяния са свързани с опитите на музеите на открито да
създават експозиции, посветени на духовната култура. За пълното и
изчерпателно представяне на една епоха е нужна комбинацията от материалната
и духовна народна култура. За тази цел служителите на музея, заедно с
различни фолклорни групи, се опитват да пресъздадат различни празници,
обичаи и обреди, точния ден от народния календар, когато те са се
практикували. Въпросът за експонирането и пресъздаването на народната
духовна култура и докъде се простират границите на „автентичността”, ако
такава въобще е възможна, са проблеми, обсъждани и дискутирани от учени в
областта на антропологията, етнологията, културологията, историята и други
науки, като ясни и точни отговори е трудно да се дадат. Само ще се отбележи,
че всеки един музей интерпретира сам това, както и че това е един
скъпоструващ от икономическа гледна точка процес. Затова и най-често
музеите представят само елементи от народния фолклор.
Места за хранене, настаняване и продажба на сувенирни стоки като задължителен елемент при почти всички музеи на открито са местата за
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хранене – механи, кафенета, сладкарници, хлебарници и др. Там посетителите
могат да починат и отдъхнат. Често в тези заведения се предлагат храни и
напитки по „традиционни” рецепти. Там също така могат да се закупят и
произведени на място стоки. Например прясно изпечен хляб, различни
алкохолни напитки, дестилирани на място, продукти от отглежданите в музея
животни и др. Практиката за стопанисване е различна според индивидуалната
политика на всеки музей. Музеите в повечето страни по дефиниция не могат да
упражняват стопанска дейност от този тип и затова отдават помещенията си под
наем. Обикновено заведенията се помещават в някоя от къщите или пък в друг
от архитектурните паметници на музея.
Към музеите на открито може да има и хотелска част или стаи за
настаняване. Дори да са пренесени или точни копия, тези сгради задължително
са извън експозицията на музея.
Магазините за сувенири са задължителен елемент от всеки един музей,
в това число при скансените, където те даже са още по-привлекателни и
атрактивни. Това се дължи на възможността в тях да се предлагат стоки и
продукти, изработени от майстори занаятчии. Едно от големите удоволствия на
посетителя е да види демонстрация за изработката на определен предмет и след
това да има възможност да закупи ако не същия, то поне същата форма.
За изграждането на музей на открито в България, започва да се говори
сравнително късно. Създателят на „Етъра” Лазар Донков пише: „идеята ми за
изграждането на жив музей на открито се роди около 1948-1949 година...
Идеята си аз не споделях с никого, тъй като по това време не виждах
ентусиазирани хора, които биха я подкрепили” (Донков 2004: 3, 5). По други
лични спомени на Донков, през 1959 г. от София при него идват Ст.
Тютунджиева и арх. Г. Данчев с предложение за негово съдействие при
реставрирането на две воденици, както и да издири тепавица, чаркове и дървен
струг, задвижвани от вода, които да инсталират край Драгалевци. „Това
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предложение, въпреки горещото желание на Тютунджиева, не се реализира по
бюджетни причини” (Донков 2004: 3-4).
Тази първа идея за изграждане на музей на открито не успява да се
реализира. С натрупания опит и връзки по-късно обаче Лазар Донков ще
създаде край Габрово Етъра.
В България има само един официално и международно признат открит
музей от този тип – това е Архитектурно-етнографския комплекс Етър.
Разположен е в северните гористи склонове на Стара планина, отстоящ на 8 км
южно от центъра на град Габрово. Изграждането му започва през 1963 г., а
отваря врати за посетители една година по-късно – през 1964 г. В музея са
разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със
занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната
експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и
Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в.
Първоначално музеят е филиал на Окръжния музей, след това е
самостоятелен музей, като негов директор и главен уредник е назначен Лазар
Донков. Горските местности около „Етъра” са обявени за резерват през
следващата година. Понеже е първи по рода си страната, в началото музеят се е
наричал Етнографски парк-музей, след това е преименуван на Архитектурноетнографски комплекс Етър. През 1997 г. става Етнографски музей на открито
Етър. Днес той е отново Архитектурно-етнографски комплекс Етър (АЕК Етър).
Създаването и обособяването на архитектурно-исторически резервати
(АИР) е едно безкрайно интересно явление, зародило се в началния период на
социализма и продължило до неговия край. Такъв статут след консервация и
реставрация получават селища, запазили в голяма степен възрожденския си
облик през годините. Сред най-известните такива резервати в България са:
Старинен Пловдив, Несебър, Котел, Жеравна, Мелник, Ковачевица, Созопол,
Трявна, Копривщица, Арбанаси, Велико Търново. В тях архитектурата е
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запазена in situ, като след възстановяването си се превръщат в атрактивни за
посетителите музейни обекти.,
Други по-големи обекти, изградени през периода на социализма и
показващи традиционна архитектура и демонстрация на различни занаяти, са
Самоводската чаршия във Велико Търново и етнографският комплекс „Старият
Добрич”. Към тях спада и единствения от този тип засега в България частен
етнографски комплекс – „Етнографски-ареален комплекс (ЕАК) Златоград”.
За съвременният изследовател днешния музей или комплекс може да се
превърне в поле за научно-проучвателна работа в различни сфери – туризъм,
архитектура, етнология, антропология и др. Самият музей сам по себе си е
научно-изследователски център, който проучва и съхранява информация,
свързани с неговата професионална насоченост и развитие. Заради своята
специфика музеите на открито и етнографските комплекси предоставят и
възможността за теренно-изследователска работа в рамките на самия музей или
комплекс.
Респонденти в рамките на такова изследване могат на бъдат:
Майстори-занаятчии – майсторите и всички техни помощници в
работилниците са потенциални информатори. Те в голямата си част са
специалисти, но и в същото време са носители на народната култура. В
повечето занаяти майсторите са професионално подготвени, т.е учили са в
специални технически гимназии или висши учебни заведения. Така те познават
занаятъа в цялата му същност и регионална особеност. От друга страна всеки
занаятчия е уникален, в своята работа използва техники и специфики, които е
научил или „откраднал” от друг майстор, като по този начин предава и развива
традицията в занаята.
Мястото на провеждане на интервютата обикновено е работилницата,
но много често поради своята заетост заради демонстрации или търговия с
клиенти там не може да се проведе пълноценен разговор. Това трябва
внимателно да се преценява, защото на практика, докато се провежда
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интервюто, се отнема от времето на майстора за презентации, проваля или се
забавя продажбата на продукцията му, което влияе на отношението на
информатора към изследователя и може да доведе до отказ. Поради тази
специфика разговорът може да продължи извън работилницата в музея или
комплекса. Тогава информаторът е по-спокоен (не е притеснен например за
своята работа или печалба) и интервюто става пълноценно и изчерпателно.
Друг елемент, който липсва при стандартните изследвания и
провеждания на интервюта е „преверяването” от страна на майсторите. Това
представлява малък тест, който цели да покаже на майстора доколко е запознат
изследователя с темата, по която разпитва (обикновено това е занаятът и
практикуването му). Майсторите презентират своите умения много често пред
публика и имат изграден „репертоар”, който обикновено представят. Така
изследователя трябва да успее да се докаже пред майстора, за да може да
продължи пълноценно своето интервю.
Последната важна специфика при този тип работа на терен е характера
на майсторите. Самите те често се определят за „особена порода хора” и
„чешити”, с което изследователя трябва да се съобразява при подхода си към
тях.
Служители, специалисти, колеги – това са хората, работещи в музея
или комплекса. В голяма си част те са учени или професионалисти в определена
тема, самите те са

изследователи. Така разговорът с тях върви на съвсем

различно ниво и подготовката за работа с тях трябва да е различна. Те помагат,
дават нужната информация

и се опитват да са насочат проучвателя

към

тематиката, от която се интересува. Много е важно изследователя да може
добре и изчерпателно да представи темата си на изследване, за да може да
получи нужната информация и да не бъде подведен от не добре разбралия го
колега или служител.
Посетители – трябва да се разделят на българи и чужденци. Всяка една
от двете групи има своите специфики и причини за посещението на обекта.
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Обикновено чужденците бива водени, за да им се покаже част от българската
култура и интервютата с тях предоставят един различен външен поглед.
Българските посетители също най-често идват, за да се запознаят с елементи от
народната култура. Те обаче са носители на част от нея и всеки интерпретира
видяното различно. Разговорите и интервютата с тях носят интересно
допълнение към изследваната тематика.
Много важен при работа в тази среда е друг метод на теренното
изследване – наблюдението. Чрез него може да се види една цялостна картина
на действията, протичащи в музея или комплекса, връзката между посетителите
и

мястото,

майсторите,

техните

реакции

при

различни

ситуации,

взаимодействието им с посетителите и служителите в комплекса. То трябва да е
съпроводено и със съвременните технически средства, защото изследователя не
може всичко да види или запамети. Преглеждането на материалите в по-късен
етап често разкрива пропуснати важни елементи, които имат значение в анализа
и оценката на изследователя.
Музеите на открито и етнографските комплекси като всички други
места, на които ще се провежда теренно изследване, изискват предварителна
специфична подготовка. За тях може да се намери значително повече
информация, което дава предварителен поглед на изследователя. Имат своя
специфика, която трябва да бъде съобразена при подхода към тях. Те са важно
поле за проучване, място където се преплитат различни по естество фактори, с
които изследователя трябва да познава и да се съобразява.
Библиография:
Донков, Лазар. 2004. Кратки бележки по създаването на етнографския парк –
музей „Етър.” В: Етъра 40 години. Габрово, 3-35
Недков, С. 2000. Музеи на открито. София
de Jong, Adriaan, Skougaard, Mette. 1993. Early open-air museums: traditions of
museums about tradition. In: Museum, Vol. 44 No. 3:175 pp. 151-157

132

Nordenson, E. 1993. In the beginning… Skansen. In: Museum, Vol. 44 No. 3:175 pp.
149-150.

133

Градското пространство — конструкт на националната идентичност
(по примера на "Скопие 2014")
Мина Христова
(Софийски университет,,Св. Климент Охридски“)

В настоящата работа поле на изследване е националната идентичност
като тип групова, споделена идентичност, нейното формиране и най-вече
всичко онова, което я конституира като социален факт. Акцент се поставя върху
пространството и неговите маркери като визуално, и в този смисъл най-силно,
средство за създаване и укрепване на споделеното общностно съзнание. С тази
цел за казус, обрисуващ теоретичните твърдения, е представен проектът
„Скопие 2014”.
Сам по себе си той се превърна в една от най-живо дискутираните теми
на Балканите, а и в Европа, като следствие от проблематичността на самия
„път”, избран за постигане и укрепване на македонската национална
идентичност. Поради спецификата на географския район, натоварен с
множество реминисценции на историческото минало, и, следователно,
множество междудържавни конфликти, избраният случай дава интересен
поглед върху съвременната ситуация на региона. В държавния проект за
урбанистично

устройство

намират

отражение

както

желанията

на

правителството да усили националното съзнание, така и опитите му да
стабилизира икономическата ситуация и да изведе Република Македония като
ясно различима сред останалите балкански общности държава. Това обаче
предизвиква и множество ответни реакции, не само в международен, но и във
вътрешно-държавен план.
I.

Идентичност, колективна идентичност, национална идентичност в
контекста на модерността и глобализацията

Колективната идентичност е концепция, залегнала дълбоко в научните
полета на множество хуманитарни науки, сред които социология, колективна
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социология, социална и културна антропология. В основата му стои
разбирането за „ние” – същността на групата като се подчертава, че нейната
общност се формира въз основата на споделени разбирания и характеристики.
Членовете на общността се обединяват около тези ценности, изграждайки
съюзна, общностна, единна социална реалия, спрямо която от своя страна
изграждат и своето разбиране за собствената си идентичност.
Базисната теория тук ще покаже как в съвременността се конструират
различните съставни части на национална идентичност, която е в процес на
създаване.
Ние разбираме и различаваме себе си и другите на колективно и
индивидуално ниво, изразявайки, чувствайки и въплъщавайки напълно смисъла
на националната идентичност. Тук за отправна точка приемам тезата на Тим
Еденсор (Edensor 2002: 24), че индивидуалната и социалната идентичности би
трябвало да се схващат като неразривно свързани. Това означава, че
индивидуалната идентичност борави с инструментариума на социума и би
трябвало да се разглежда като него – като непрекъснат процес на промяна в
зависимост от собствената дефиниция на индивидите за тях самите и за
останалите. „Идентичността би могла да се опише най-добре като процес на
непрекъснато

сливане

на

фрагменти,

дискурси,

картини,

действия,

пространства и времена, неща и хора в една широка матрица, в която сложни
системи на взаимосвързаност между елементите се обединяват около общи
национални идеи” (Edensor 2002: 29-30).
Според М. Саръп идентичността е „концепция – медиатор между външното
и вътрешното, индивидуалността и обществото... убеждаващо средство, чрез
което разбираме множество аспекти на околния свят - лични, философски,
политически – нашия живот”33 (Sarup 1996: 28).
В своите работи Джон Мак защитава възгледа, че в човешката природа
са заложени три съществено важни нужди, които могат да бъдат задоволени
33

От тук нататък всички цитати са превод на автора на статията.
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единствено чрез членството в общност. Това са както следва: нужда за
принадлежност, грижа за оцеляване и чувство за полезност на индивида. Според
Мак през целия ХХ век именно нацията като социален конструкт и нейните
нематериални компоненти могат в най – пълна степен да задоволят тези нужди.
Нуждата от чувство за принадлежност, подсилена от позитивната
емоция у индивида, асоциираща се с участието в колектива, представя
емоционалната привързаност, чрез която индивидът търси не само собствена
изгода, но и допълнително чувство за солидарност.
Към това се прибавя и нуждата от оцеляване и сигурност на индивида,
които най-често се осигуряват именно в контекста на участието в определена
група. В резултат на ранната социализация на индивидите, те започват да се
асоциират с множество групи, всяка от които притежава собствени граници.
Именно чрез тях се заражда различаването на всеки колектив („ние”) и тези,
които са извън него („те”). Най-често това е отправната точка при изграждането
на определен тип групова идентичност от каквато и да е форма и контекст.
По отношение на третия елемент – чувството за себестойност на
индивида, той е емоционална реалия, която се изгражда още в неговото детство,
на основата на любовта и оценката в семейството и близката обкръжаваща
среда. Оценката на Аз-а в група, притежаваща характеристиките на
националната, се случва едва когато той припознае нейните конструкти и
действия и ги приеме за свои34.
Ключов елемент в процеса на идентификация е процесът по
„начертаването на границите”, който се отнася до непрекъсната „битка” за това
кой влиза и кой – не в границите на своето. Най-известният подход в
определянето на принадлежността е чрез т.нар. „ключови” културни прилики и
34

Така например славното историческо минало може да породи у индивида емоция на гордост, уважение,

чувство за унаследен героизъм и епичност, докато обратното – национални неуспехи, независимо от кой период или в
какъв контекст, биха предизвикали състояния на потиснатост и безпомощност. Това би могло да се обясни най-вече със
силната степен на обвързване и голямото влияние, което има националната идентичност върху членовете си. Тя е
надличностна и често пъти се явява определяща за индивида в извъннационална среда.
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разлики, като се взимат предвид всекидневие, навици и елементи на народната
култура. Разбира се в тези подбрани белези се „инкорпорират и локални,
регионални и други разлики, разглеждани като многообразие в обединението”
(Edensor 2002: 12). За да се подсили илюзията от тази общностност на
религията, етничността и културата се възлага да установят общите рамки на
вътрегруповите прилики и разлики в сравнeние с другите.
Опитите да се ”начертаят граници овеществяват понятията за история и
корени, културни традиции и много често използват популярни символични
картини, ритуали, обекти” (Edensor 2002: 25) с цел отделяне от света на
„множеството други” и приковаване на своето във времето и пространството.
По отношение на границите и конструкцията на националната
идентичност от особена важност е работата на Антъни Смит „Националната
идентичност” и неговите възгледи по отношение на чертите, изграждащи
националната идентичност като такава. Той определя „националните символи,
обичаи и церемонии като най-силните и дълготрайни аспекти на национализма.
Те въплъщават неговите базисни концепции, правейки ги видими и различими
за всеки от членовете на общността” (Smith 1991: 77). Смит говори именно за
„обща, масова култура” (Smith 1991: 14), визирайки столиците, популярните
герои от историята, природата, та дори и паспортите, като част от всички онези
белези, които формират външния израз на заложеното вътрешно чувство за
принадлежност към определена общност35. Сред всички тях проличава
всеобемащата роля на митовете за общо прародство, споделена история,
религиозни вярвания, обичаи и език, инфилтрирани във всеки от тези външни,
видими белези на идентичността.
Смит определя като демиурзи на идентичността елитите, които макар и
не по план, се опитват да конструират официалната култура, в чието лоно да се
обединят индивидите, и, която те да припознаят като своя и обединяваща. Тяхна
35

„Всички онези различими обичаи, стилове, начини на държане, морал, чувства, споделени от членовете на

общността” (Smith 1991: 77).
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е творческата работа по създаването и анализирането на концепциите, митовете,
символите и идеологията на национализма (Smith 1991: 178) 36.
Като проблем е определена невъзможността да се създадат точно
установени групи символи, които да отговорят на очакванията и нуждите на
множеството различни етнически и конфесионални общности, които се очаква
да влязат в състава на националната общност. Така се налага да се изберат
множество символи, които да са такива, че те да бъдат окуражени да се включат
в националния проект. Тези културни елементи трябва да бъдат достатъчно
правдоподобни, трябва да изразяват общата нагласа и начин на мислене, ако
бъдат приети за национални символи. Те трябва да са „интергенерационни и
наследствени групи традиции, както и репертоар от активни значения и образи,
въплътени в ценности, митове и символи, имат за цел да обединяват групи от
хора със споделен опит и спомении да ги отделят от външни такива групи”
(Smith 1991: 187).
В настоящия момент все по-важен проблем, който се оформя в
научните среди, е определянето на мястото на националната идентичност в
контекста на глобализацията в постмодерната епоха, довела до нарастващото
ниво на консумация и усложняването на т.нар. „политика на идентичностите”
(Edensor 2002: 27).
Новата реалност ражда нови идентичности – мобилни, обхващащи
множество общества, нови и различни групи и, което е по-съществено, без да е
необходима

едновременната

им

географска

локализация

или

пък

принадлежност към конкретна култура. Идентичностите започват да се
детериториализират – локално, глобално и дори виртуално. Това предизвиква
широки социо-икономически процеси, които правят задължително за държавите
36

Хътчинсън определя като двигател на културно-националните движения не толкова „политици или

законодатели”, колкото „учени-историци и хора на изкуството”, които той описва като „морални иноватори”, разчитащи на
националните медии да разпространят техните идеи, основани най-вече на примордиалните митове, история, традиция и
ритуали, география, фолклор, природа, целящи да повдигнат националния сантимент и да синтезират многоликостта на
вътрешно-идентичностния свят (Hutchinson 2001: 113).
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привличането на капитал чрез създаването на широки рекламни кампании за
промотиране на националните символи на световния пазар. Културната
идентичност също става широко използван „продукт” на консуматорското
общество чрез рекламата на множество въобразени места-символи37.
Глобалните процеси могат да бъдат отговорни както за отслабването на
националните идентичности, така и за тяхното засилване38. Макар и държавните
и локалните територии постепенно да губят значението си и да стават все понезначими като пространства, тяхната функция постепенно се иззема от
символи, които стават известни по света като маркери на националната
идентичност (Статуята на свободата - САЩ; Айфеловата кула - Франция; Биг
Бен - Лондон и т.н.). Както казва Еденсор: „националната идентичност се
децентрализира, но и същевременно се централизира по нов начин чрез
непрекъснатото възпроизвеждане на културни и национални матрици, които
разширяват влиянието си от локално към глобално... матрицата по
същността си, прави възможни хоризонталните връзки”. (Edensor 2002: 33)

37

Културната идентичност също става широко използван „продукт” на консуматорското общество чрез

рекламата на множество въобразени места-символи. Тази пазарна логика е известна като национално брандиране
(„създаване на кохерентна, базирана на определено място, представителна идентичност и презентирането й пред
определена, желана публика”) (Graan 2013: 66) и в последните двадесет години става широко използвана правителствена
политика (позната като неолиберализъм) с цел увеличаване на националната конкурентноспособност в рамките на
глобалната икономика като промотира държавата като място за успешни инвестиции, туристическа дестинация или
търговски партньор. Националната идентичност, формирана като марка, става източник на ресурс, контролиран и развиван
от държавата и търговията (Graan 2013: 67).

38

Така например членството в Европейския съюз като наднационално обединение би трябвало на теория да

отслаби чувствата на национална принадлежност, но според мен постига обратното и макар и икономически да няма
граници, някои от държавите демонстрират зараждането на центробежни сили, предизвикващи определен вид
самозатваряне на техните общности и опит за отхлабване на цялата система (Англия). Фактът, че в една такава огромна
федерация, която слага под свой контрол търговията и общото законодателство, се пораждат страхове за сриване на
националната политическа автономия и култура води до отбранителни мерки, които се взимат в отделните държави. Тези
мерки се изразяват в засилване на определени национални културни символи с цел опазване от евентуално „замърсяване”
на собствената култура от чужди такива и ново подчертаване на различността от другите.
Като подобни могат да се разгледат и случаите с разпадането на СССР и Югославия, които предизвикаха
яростни процеси на разделяне и конституиране на множество нови държави на основата на подобни идентификационни
белези, характерни за националните идентичности.
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Според него националните идентичности в модерния свят могат да се
развият схематично по два начина – в определени моменти те се
териториализират и придобиват разпознаваеми характеристики, развиват се в
пълнота във времето, „по навик”, докато в други моменти остават динамични.
II. Пространството – икона, символ, идеология
Връзката

между

територията

и

националната

идентичност

се

осъществява на множество нива, създавайки коплексна представа за география,
която въплъщава граници, символни територии и места, пътища, дори и
жилищни райони. Това повече от всичко друго създава усещане за общностност
у всеки от индивидите като създава съзнание за една имагинарна група от хора,
с които той дели общи корени, исторческо минало, език, държава, територия39.
Според А. Смит „нациите предоставят на индивидите „свещени
центрове”, обект на духовно или историческо поклонничество, които
подчертават уникалността на националната „духовна география” (Smith 1991:
16). Този тип „иконични” места са избрани с конкретната цел да въплътят
определени характеристики.
Колективната памет е един от най-силните елементи в конструкцията
на нацията и е основен за разбирането на нейния национализъм като
самостоятелно явление. Според А. Смит, за да стане един спомен национален,
той трябва да бъде привързан към определени места и конкретна територия.
Процесът, чрез който споделената памет се привързва към определени
територии и ги превръща в „историческа родина” на общността, се нарича
„териториализация на паметта” (терминът принадлежи на Ернст Ренан, 1882)40.

39

„Нациите определят конкретно социално място, в рамките на което членовете им трябва да живеят и работят и

поставят граници на историческа територия, която локализира общността във времето и пространството” (Smith 1991:14)

40

Този процес е характерен за множество страни, където често се свързва с места, определяни за свещени или

такива, на които се случват чудеса (Олимп, Ганг, Мека), както и места-мемориали на герои, известни личности в
политиката, културата, определени от общността като ценни нейни членове или маркиращи повратни точки в битки и
войни (Маратон, Ватерло, Косово поле).
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Неговото развитие е характерно за модерните времена. „Докато дипломацията,
наследствеността, брачните съюзи и завоеванията по време на цялата човешка
история са определяли политическите граници на повечето държави, то паметта
за тези повратни точки или героични фигури е станала основа за последвалите
претенции в общностната памет върху територията, тъй като тя е била от
жизненоважно значение за развитието й; така всяко последвало раздробяване на
историческата земя – дом е необходимо да включва онези места, асоциирани в
общностното съзнание с тези събития” (Smith 1996: 454).
Според Смит границите на териториите, които са определени от
военни, икономически или политически фактори, нямат толкова голямо
значение за общността. Тяхната важност произтича от „радостите и мъките”,
които се асоциират с определена територия. Националистическите режими
успешно успяват да инфилтрират и след това да използват образователната
система, за да заложат и възпитат чувството, че това отечество е било „наше”
поколения наред, дори и когато е било управлявано от други (така се създава
поетична картина на познати гледки, обогатени с резониращите спомени за
славни или мъчителни времена) (Smith 1996: 455). По този начин се възпитава
емоцията към Родината от ранна възраст като това оформя поколенията като
успешни наследници на националната идентичност, която с времето става част
от индивида, неговия свят и душевност. Както вече беше споменато,
националната територия е свързана не само с исторически спомен, но и с факта,
че тя е принадлежала на конкретния народ от незапомнени времена41.
Така символите на пространството често носят историческа конотация
или пък самите те са свидетелство за великолепен „златен век”, останало от
изминало време, или са паметници, често издигнати на големи територии или в
цели комплекси, за да въплътят важни епизоди в ретроспективно възстановена
национална идентичност. Много често тези монументи са направени в името на
41

По този начин постепенно в контекста на постмодерния период и глобализацията, успешни стратегии за

национално брандиране стават картините на „чистата” земя, родината, природа й.
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отбелязването на модерността на нацията и са символи на нейния прогрес.
Еденсор прави интересна забележка, че често пъти подобен тип създадени
паметници, олицетворяващи историята, издигнати в исторически контекст,
който вече не е актуален и не може да бъде припознат от общността, биват
разрушавани42.
Подобни места са се доказали като притегателни центрове за общността
и имат особено значение в общото съзнание, тъй като се възприемат като
споделени и популярни и позволяват неформалното „срещане” на общността
като в случая за важни не се определят социалните идентификации на отделния
индивид или малка група, а по-скоро тяхната национална обединеност43. Чрез
струпването на регионални и етнически синхронизирани маркери на
пространството,

споделени

разбирания

и

колективно

взаимодействие

местата се свързват в една обща система на силно изразено споделено от
общността усещане за територия, натоварена с национално чувство.
Широкото семиотичното маркиране на познати топоси в рамките на
дадено пространство, възприето като свое, конституира у членовете на
общността чувството за обща принадлежност, независимо от конкретната им
локация. Елементите на националното пространство са дотолкова силно
свързани в обща структура, че овеществяват в съзнанието една на практика
въобразена география 44.

42

Тук той дава за пример придобилите широк размах в Източна Европа кампании за премахване на паметници

и бюстове на социалистически лидери (Edensor 2002: 46) Според него всеки опит на строителите на национализма да
претворят в камък общовалидни и вечни символи на идентичността е обречен на неуспех. Както ще видим по-късно
подобен е и случаят с изграждането на столицата на Република Македония чрез проекта „Скопие 2014”.

43

Според Еденсор въпреки глобализационните процеси „ние живеем в разпознаваеми светове, отличаващи се с

видими разграничаващи се материални структури и разпространение на известни и институционално определени обекти”
(Edensor 2002: 50).

44

Разбира се подобни части от пространството (площади, сгради, паметници), добре познати сред общността, са

идеологически натоварени – някои повече от други и стават изразители на нацията като цяло или пък на конкретни групи,
които са част от нея, но в следствие от преекспонирането им вече се възприемат като основен знак, символизиращ
националната територия.
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Сложната география, кореспондираща с националната идентичност,
зависи от широк набор институционални и всекидневни практики и трябва да се
разгледа в дълбочина, за да бъдат видени специфичните пътища, по които тя
става един от особено силните изразители на националната идентичност.
Пространството трябва да се разглежда в цялата му широта – „като
свидетелство (политическо, историческо) за власт, като символично и
семиотично натоварено, естетически интерпретирано и най-вече като част от
опълнокръвената идентичност” (Edensor 2002: 65) и въплъщение на нацията
като социален феномен

45

. С появата на националната идентичност локалните

различия, свързани с по-малки общности (етнически, градски, селски, семейни),
спират да имат значение и биват абсорбирани от Голямата национална идея.
Географската система, пречупена през призмата на национализма, се
осмисля най-вече през символната натовареност, хората, топосите, времето и
културните елементи, които кореспондират с този тип идентичност. Именно
чрез създаването на споделена система от географски топоси се осигурява
поддържането на целостта на матрицата на националната идентичност .
III. „Скопие 2014” и как програмата оформи най–новата балканска
идентичност
След разпадането на социалистическата система през 1989 г. и краха на
Югославската федерация през 1991 г. Република Македония обявява своята
независимост. Както е характерно за посткомунистическия свят, всичко,
свързано с предходния период и неговите идеи и ценности, е напълно отречено
от новите правителства. Тези процеси обикновено са съпроводени със
завръщане към политика и ценности, обявени за характерни в традиционния

45

То придобива тези характеристики чрез технологиите и мобилността на постмодерното време, позволявайки

на хората да пътуват по цялата „национална” територия и да видят и усетят смисъла, който знаят, че е заложен в тези
национални маркери и, които те косвено са припознали като „свои”, като част от идентичността си.
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(предсоциалистически) период на съответната държава, а те имат и ясно
изразени последици в непосредствено окръжаващата среда46.
Тези процеси са видни в Република Македония (както и отчасти в
България) с възраждането на ВМРО, вече с разширението - ДПМНЕ Вътрешната македонска революционна организация - Демократическа партия за
македонско национално единство

47

. Първоначалната политика на ВМРО–

ДПМНЕ след 8 септември 1991 г. е насочена най-вече към утвърждаване на
младата държава. Позицията на дясната националистическа партия в Република
Македония

се

характеризира

с

твърдението

за

древната

македонска

идентичност и наследство, обвързани пряко с личностите на Филип II
Македонски и Александър Велики. Символи като флага, представящ „Звездата
на Вергина”48 са презентирани като знаци на македонската идентичност.
Впоследствие по време на изборите партията си осигурява и мястото в
националното съзнание на мултикултурен обединител на политическо ниво.
Партията започва да доминира на политическата сцена след изборите
през 1998 г. като в първата си политическа платформа се обявява за идеен
продължител на ценностите на Гоце Делчев и се обявява за изискване за
издаване на македонски паспорти на населението на Пиринска и Егейска
Македония, заставайки по този начин зад идеята за „възстановяване” на Велика
Македония. Политическият дискурс на ВМРО–ДПМНЕ еволюира по време на

46

Това лесно може да се проследи като общ исторически факт в градското пространство чрез широките

кампании в множество държави за премахване на бюстове, паметници и символи, свързани със социалистическата епоха,
както и промяната на наименования на места, засилване на религията. На Балканите тези промени се отразяват най-вече в
засилване на националистическите политически течения, преди това затворени в рамките на идеологията.

47

Претходно 120 поддржувачи се потпишаа и храбро застанаа зад формирањето на ВМРО-ДПМНЕ меѓу кои бев

и Јас, иако сите ние бевме изложени на режимскиот притисок. Многу брзо граѓаните ја препознаа вистинска вредност на
ВМРО-ДПМНЕ”

– „ОБРАЌАЊЕ НА Г. ВЛАДО ТРАНТАЛОВСКИ, ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО 20 ГОДИНИ

ПОСТОЕЊЕ НА ВМРО-ДПМНЕ” – текст, отнасящ се за създаването на партията през 1990 г. 15.06.2010.

http://www.vmro.org.mk/mk/zapis.asp?id=6348
(12.02.2012)

48

Това е звезда с шестнадесет лъча, считана за „емблема на Македонската царска динстия”, открита върху

капака на златен ларнакс ок. Вергина, Сев. Гърция.
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кампаниите, свързани с изборите, и доказва способността на партията за
витална политическа, идеологическа и организационна адаптация спрямо
политическите и обществените нужди. С поетия политически курс за
присъединяване към Европейския съюз партията успява и да парира все посериозните обвинения, че е крайно дясна и нетолерантна49, макар да среща
силно противодействие на своя проект „Скопие 2014”.
Предистория и същност на проекта „Скопие 2014”. Някои изводи
След пагубното земетресение през юли 1963 г., вследствие на което
загиват 1000 души, няколко хиляди са ранени, а над 200 хиляди души на
територията на град Скопие остават бездомни, с обединени усилия ОН и
Югославското правителство, оглавено от Й. Б. Тито, започват работа по
реконструкцията на града. На конкурсен принцип е избран японският архитект
Кензо Танге, който трябва да изгради нов градоустройствен план. Впоследствие
неговият грандиозен план попада под сериозна критика, която го заклеймява
като наложен от управляващите проект и не е подкрепен от широкото
мнозинство50.
Планът „Скопие 2014” е обявен на 4 февруари 2010 г. чрез
публикуването на виртуален тур, показващ как би трябвало да изглежда града
през 2014 г.,51 и съпровождаща го конференция. А. Граан описва събитията като

49
(

Chutova, E. “Extreme right party in Macedonia”

http://www.sciencespo.fr/coesionet/sites/default/files/Macedonia%20nationalism.pdf

– после. Посетен 15.05.2013).

В своята доктрина „Вредности на ВМРО – ДМПНЕ” за периода 2006 – 2010 г. партията застъпва относително
релевантни спрямо европейските практики виждания по отношение на нацията
последно посетен на 15.02.2013.

50

http://vmro-dpmne.org.mk/ -

Планът остава частично осъществен, но дава възможност на югославски и македонски архитекти да

допринесат за урбанистичното развитие на града като техният принос и досега се признава за оригинална Македонска
архитектура . Освен това идеята на Танге е структурата на града да бъде изградена по такъв начин, че да може да бъде
припозната от всички етнически общности като обединяваща (Kubiena 2012: 78).

51

iLysU

„Мacedonia Timeless Capital Skopje 2014” (17.02.2013),

http://www.youtube.com/watch?v=iybmt-
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маркетингова стратегия, представяща един изобретен, напълно трансформиран
столичен град. Това на практика става първият след 1963 г. градоустройствен
план, влязъл в сила.
В последвалите месеци видеото е излъчвано множество пъти по
македонската телевизия, представено е в интернет, както и на международните
медии. Според Граан „Скопие 2014” е повече кампания, структурирана от
различни търговски стъпки, имащи за цел дълготрайното поставяне на темата за
проекта в националното и международно съзнание52.
Предвидено е да бъдат изградени множество статуи и монументи на
исторически и религиозни личности, допълнителни нови пешеходни мостове на
р. Вардар, която разделя старата османска част от останалия град, както и
различни обществени сгради в неокласически и необароков стил53 (всичко това
става известно като процес на „антиквизация”). В по-голямата си част новите
строежи ще закриват строежите от времето на социализма, както и тези от
османския период. Всичко това ще допринесе за създаването на една
„подходяща” европейска столица, която ше бъде едновременно привлекателна
за туристите и символ на национална гордост54.
С обявяването на плана „Скопие 2014” съдбата на югославското
„урбанистично завещание” е поставена под въпрос, тъй като очевидно негова
крайна цел е постигането на античен облик на града, който обаче премахва
всички отпечатъци на предходните епохи. Това явление символизира не само
определена национална идеология, но и правителствено желание да инвестира в
разпознаваемостта на града на световния пазар, създаването на „национална
52

Паралелно с пускането на видеото тръгват и няколко спонсорирани от правителството кампании, насочени

преимуществено към Западна Европа и Америка, като „Инвестирайте в Македония” и „Вечна Македония ”, които
представят Македония като място, предоставящо множество бизнес и туристически възможности. Целта е да се/ създаде
отличаващ и запомнящ се образ, привлекателен за чужденци.

53

Предвидени са строежите на нова Зала на филхармонията, нова църква, три нови музея, два нови хотела,

Триумфална арка и над 20 бронзовии мраморни статуи на исторически личности.

54

Такива мнения на инициаторите на проекта са изказани и на пресконференцията по случай представянето на

програмата.
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марка” и, разбира се, в изграждане на политическия си авторитет в страната
(Graan 2013: 161-163; 167-170). Ясно проличава стремежът да се даде начало на
нова Македония, която окончателно къса със своето социалистическо
историческо минало, макар и то да е именно моментът, когато македонската
идентичност е за първи път официално призната55.
Цялата конструкция, заела площад „Македония”, макар и незавършена
за момента, е на практика конструирането на един разказ за праволинейното
развитие на македонската идентичност, извираща от дълбоката древност. Това е
митично изображение на въобразеното необикновено създаване на Македония
като нация, конструирана чрез придвижване от настоящето към една
идеализирана и селективно подбрана версия на миналото (Kubiena 2012: 78;
Balibar 1991: 86-106)56.
Изключителен

интерес

представлява

фактът,

че

проектът

е

концентриран преимуществено в центъра на Скопие и то най-вече на площад
„Македония”, с което се цели постигане на ефективен идеологически маркер,
конструиран на възможно най-стратегическо място. Концентрира се разказ–
приказка, който на всяка крачка прехвърля през различни исторически епохи –
Античност,

Класически

период,

Средновековие,

знакови

фигури

от

модерността, революционери, и символи на християнството, изграждайки
линейна

траектория,

пресичаща

ядрото

на

македонската

национална

идентичност.
Представя се една тенденциозно подбрана „истина” за историческия
път на формиране на Република Македония, която има една много важна цел –
55

На 2 август 1944 г. в манастира „Прохор Пчински” е свикано Антифашистко събрание за народно

освобождение на Македония (АСНОМ), самопровъзгласило се за легален ръководен орган на новосъздадената Народна
република Македония до края на Втората световна война; то учредява Вардарска Македония като равнопоставена
федерална републиканска единица в състава на бъдещата югославска федерация.

56

Националистическата идея на проекта е добре импликирана в думите на директора на комисията за връзки с

религиозните общности – Валентина Божиновска, цитирана от Кубиена: „ (...) Скопие 2014 е проект – показнό на всичко
онова, което сме наследили от миналото досега. За първи път имаме възможност да изградим материален устойчив израз на
Македонската идентичност. (...) Цивилизацията на практика е започнала оттук.”
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да остави наследство и впоследствие да създаде поколения, чиито знания и
представи са манипулирани и нарочно създадени. Новата македонска
идентичност се гради на основата на новосъздадени общностни спомени,
обявени за споделени от групата, и определени тенденциозни премълчавания.
Изгражда се нова история, която чрез маркерите си – паметници, се превръща в
своеобразен музей на открито, създаден като ефективен търговски и
пропаганден продукт, представящ идеализирана и хиперболизирана история на
една нация.
В противоречие с издигнатите идеали (в програмата на ВМРО-ДПМНЕ –
б.м.) за мултикултурност и мултиетничност в едно здраво и равноправно
общество

се

намира

новоизграденото

и

абсолютната

градско

доминация
57

пространство .

Налице

на
е

православното
неглижиране

в
на

мюсюлманската религия за сметка на изповядваната от мнозинството, което е
нова характерна черта за чисто демонстративния характер на официалните
документи, представени от управляващата партия. Всичко това рефлектира в
натоварване на градското пространство на столицата – символ на Македония с
националистически и религиозни конотации, презентиращи великата собствена
македонска идентичност. Постига се обратното на заявената мултиетничност,
зад която застава страната, в лицето на ВМРО-ДПМНЕ, т.е. подчертана
моноетничност и мононационалност.
Реакции и равносметки – формиране на идентичност или
обединение в разединението
Макар и отявлен израз на национална идентичност в процес на
изграждане, „Скопие 2014” не постига подобна цел. Вместо да изгради
общностно съзнание и да конституира и утвърди идентичността, проектът се
оказва „ябълката на раздора”, която успява да поляризира обществото. При
57

Според преброяванията от 2002 г. 25% от македонското население е съставено от албанци, които, с малки

изключения, са представители на исляма.
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толкова мащабен проект впечатляваща строителна дейност и множество
„крайности”, намерили израз в тази идея, на практика не остава възможност за
някой гражданин на столицата, а и на Република Македония като цяло, да
остане безучастен, наблюдавайки случващото се. Според наблюденията ми,
базирани най-вече на интернет пространството като източник58, обществените
нагласи са диаметрално противоположни. В подкрепа на това изказване е и
анкета, проведена от Международния републикански институт през май 2010 г.,
резултатите от която показват, че 69% от респондентите са посочили, че са
против проекта, докато само 28% са изразили подкрепата си за него
(Dimishkovska 2010: 2).
От една страна са „критиците” – студенти, архитекти, интелектуалци,
представители на НПО-сектора.
Един от първите основни аргументи на групата, обединена против проекта,
е свързан с неговото финансиране и обща стойност, които правителството не
коментира за сега. По първоначални данни проектът би трябвало да струва 80
млн. евро, но според някои архитекти и инженери тази сума ще се умножи
неколкократно до приключването на плана „Скопие 2014” през 2014 г., като те
предлагат крайна сума от 500 млн. евро.
В тази връзка се появяват и множество мнения сред обществеността, че
би било по-подходящо тези суми да бъдат вложени в инфраструктурата на
града, поради очаквания поток от прииждащи към града македонци от други
части на страната. Замърсяването и трафикът също са проблеми на Скопие,
които чакат своето разрешение, и за хората по-релевантно би било
разрешаването им в настоящия момент, вместо пренасочване на толкова големи
ресурси към проекта. В изказване от 2010 г. Ристо Пенов, бившият кмет на
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в т.ч. форуми, вестници, фейсбук групи, канали за видеосподеляне, но също така и телевизионни репортажи,

кратки документални филмови продукции, рекламни кампании.
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града, също подкрепя тези обществени настроения. (Dimishkovska 2011: 2;
Graan 2012: 165)59.
Това, което предизвиква крайно негативната реакция на много от
хората, е фактът, че във време на икономическа криза и огромен процент
безработица60 тече един проект, който и очевидно, и по анализи на експерти, е
изключително капиталоемък61.
Подобна

мащабна

акция

за

коренна

промяна

на

облика

на

урбанистичното пространство, както беше казано по-горе, често води до
объркване сред хората, които не са способни да разпознаят вече „своето”
пространство. Така радикалната нова идентичност с подобна визуална опаковка
по-скоро води до регрес на обединеността на груповото съзнание, отколкото
към неговото развитие и конституиране около видимите елементи на
споделената култура.62
„Кичът”, който представлява столицата поради смесицата на стилове,
които не отговарят на останалата част от градското пространство, според голяма
част от интернет потребителите, не само не би привлякла туристи, но и би
предизвикала смях у всеки, който е посетил града. Опасенията, че „Скопие
2014” ще навреди на международния имидж на Република Македония и ще
постави под съмнение нейната автентичност, са част от аргументите, изтъкнати
от критиката. По-вероятно е Скопие да бъде осмислено като фалшификация на
59

Именно по негово време се строи и главният площад на Скопие – „Македония” като е критикуван по това

време, че с него се опитва да имитира Белградската пешеходна улица“ Княз Михайлов“.

60

Според данни на Статистически институт към януари 2012 г. безработицата в Македония е 32.1%, което я

поставя сред първите в Европа страни по отчетен процент.
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„А што ке се случеше, ако место еден куп споменици, отворевте 5-6 фабрики? Дали расположението кај

нароодот ке пораснеше? Кога Светот го тресе голема економска криза, некои планови би требало да се откажат, а да се
фиксираме на најосновните проблеми и нивното решавање за побрз излез!!”, споделя потребител във Фейсбук, на
страницата: “Koj e za izgledot na Skopje vo 2014 godina” –последно посетен 17.02.2013.
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В своето изследване Граан, изказва подобно мнение, формулирано след изказване на негов македонски

приятел, което звучи така: „Мой приятел от Скопие ми описа общото вцепенение, породено от усещането при
сюрреалистичната разходка по някога познати и важни места в града, които сега се бяха превърнали в Лас Вегас и
Дисниленд” (Graan 2012: 171).
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европейските оригинали, което от своя страна ще се отрази негативно на
международния образ на държавата и ще провокира враждебна реакция,
поставяща под съмнение македонската нация като цяло.
Чувството, че проектът ще превърне града в „шега”, предизвиква и
мотивира серия от протести още през 2010 г. Една от първите групи, които се
мобилизират в резултат на обявяването на плана е т.нар. Първа Архи Бригада
(ПАБ)63, която го осъжда поради неговите естетически недостатъци, както и
поради предполагаемите негативни ефекти, които той би имал върху визията на
държавата на международно ниво.
В свое изказване бившият кмет на Скопие от края на 90-те години и
настоящ преподавател по архитектура в университета „Св.св. Кирил и
Методий” – Мирослав Грчев, оприличава случващото се с Хитлеровата
предокупационна пропаганда64. Според него, за да бъде Скопие някога модерен
град, всички архитектурни паметници, издигнати в рамките на „Скопие 2014”,
трябва да бъдат съборени и мястото да се върне в предишния му вид.
При вида на 20-метровата статуя на Александър Велики става ясно, че
паметникът ще допринесе за ново обтягане на отношенията между страната и
съседна Гърция, породени от спора между тях за правата върху нейното име.
Това предизвиква несигурност у част от обществото, която счита за ненужно
допълнителното

напрежение,

привнасяно

от

желанието

на

Република

Македония да докаже своята античност. От своя страна мащабното
строителство заплашва да промени напълно някои от чертите на града, които са
особено разпознаваеми и обичани от гражданите. Пример са сградите, останали
от градоустройствения план на японския архитект Танге. За други сгради е
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Първа Архи Бригада е организация на студенти по архитектура, както и млади хора, работещи в тези среди.

64

Той казва още: „Тук не става въпрос за архитектура. Всичко това е политика, пропаганда и търсене на

идентичност - типични симптоми на диктатурата. Скопие е продукт на рефлексията на прехода, през който преминава
македонското общество. Никой не уважава закона. Правителството е строго пирамидално йерархизирано и следователно
човекът на върха контролира всичко. Множество закони не се уважават, включително и конституцията. Те са направени в
интерес на шепа хора, не за доброто на общността” (Dimishkovska 2010: 5).
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планирана фасадна реконструкция, която да ги синхронизира с новостроящата
се част от града, макар че са обявени от Министерството на културата за редки
примери за съвременна архитектура, поради факта, че са оцелели след
опустошителното земетресение през 1963 г. (Dimishkovska 2010: 6).
Реакция на опозицията спрямо проекта предизвиква и фактът, че
подобен мащабен проект, не е бил подложен на никакво обществено
дискутиране, както и на нормален процес на одобрение. Това е подкрепено и от
Конституционалния съд още през 2010 г., но отговорът на Министерството на
културата е, че градоустройственият процес ще продължи независимо от това.
Малкото положителни мнения приемат „Скопие 2014” като път към
създаване на ясно различим маркер-символ на държавата на световния пазар.
Други се възхищават от мащабността и красотата на бъдещия център като често
изникват паралели между Скопие и големите европейски столици, градовесимволи.
Националната идентичност като етно-психологически конструкт е
изключително сложно образувание, което се изгражда върху комплексна
система от споделени ценности и общи черти – такива са: общ език, съзнание за
общо минало, държавна организация, територия. Пространството е като цяло
най-видимият, материален изразител на груповата идентичност. То изгражда
непосредствения, заобикалящ индивидите свят, който съдържа системи от
визуални маркери, възприемани като символи на общността. Често пъти обаче
при радикална промяна или подмяна на тези маркери, у индивидите се
предизвиква объркване и неспособност да се адаптират към новата среда. Това
нерядко води до определени конфликтни точки в идентификационните процеси
и провокира обществена реакция, свързана с опита да се възвърне статуквото на
идентичността.
В рамките на своята работа, поставяйки тази теоретична рамка, се
опитах да проследя специфичния случай на Република Македония. Чрез
разглеждане на националната идентичност на младата държава, пречупена през

152

призмата на проекта „Скопие 2012”, се опитах да проследя фактическите опити
на нейното правителство да създаде едновременно етно-идентификационно
пространство и пространство – търговска марка. Подобна политика цели не
само да конституира и обедини идентичността на македонците около своего
рода „свещено място”, събрало цялата му история, но и също да предизвика
положителни промени в икономически план. Проблематиката се усложнява от
опитите за изобретяване на антично историческо минало на македонската
нация. Като резултат от това за момента е провокирането на определено
негативно и дори насмешливо отношение не само вътре в страната (където то е
по-скоро болезнено), но и извън нея. Последиците, които проектът ще има
върху отношенията в Република Македония, на Балканите и в международно
отношение, предстои да бъде проследено.
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Слънчев бряг – преминаване през граници и преминаване на граници
Гергана Данабашева
(Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас)
Слънчев бряг е най-големият български черноморски курорт.
Туристите, които изпълват стотиците хотели тук, през последните години идват
от Германия, Великобритания, Белгия, Холандия, Русия. Има присъствие и на
туристи от Румъния, Унгария, Полша, Израел и от прибалтийските републики.
Независимо от шарения им състав, години наред, особено по времето на „соц”а, тук са идвали преимуществено семейни двойки. Младежкият туризъм в
Слънчев бряг е относително по-ново явление. То е една последица от
глобализацията и икономическата интензификация в западния свят. За младите
хора в Западна Европа днес вече не е никакъв финансов проблем почивката на
море в една държава като България. За тях това е евтино и удобно. Това би
трябвало да бъде радост за нашите туроператори и да се тълкува като
окуражителен знак за не особено успешната българска икономика. Но всъщност
не е.
Защото славата на Слънчев бряг и въобще на българското Черноморие в
Европа е вече доста съмнителна. Слънчев бряг напоследък е наистина много
известен на Стария континент, но … като притегателен център за тийнейджъри
заради нощните заведения, евтиния алкохол и либералния режим, които се
предлагат. Според наши и чужди медии комплексът в 3 часа през нощта
представлява пияни тълпи от почти всички краища на Европа. Голяма част от
тях не са дошли заради красивите български плажове или световно известните
близки културни средища като Несебър и Созопол, а преди всичко заради
възможността безпрепятствено и

безнаказано да се наливат с алкохол, да

приемат наркотици и да могат най-бързо да си доставят лесни момичета.
В сайтовете на няколко български телевизии, посветили репортерски
проверки на темата, могат да се видят не много адекватно усмихнати лица,

155

които коментират пред камерата: „Купуваш едно - получаваш две. Партито е
фантастично, клубовете - също. Хората са чудесни, храната е много евтина,
но много добра. И във всеки бар можеш да танцуваш”. Казват го две млади
туристки от Великобритания, но приблизително подобен е коментарът на
всички интервюирани.
Дори в 4 часа сутринта алкохолните турове събират жадните за емоции
и напитки туристи. Кристофър от Великобритания изкарва пари от това. „Аз
съм промоутър. Карам хората да влизат в клуба. Понякога им давам някаква
безплатна напитка. В повечето случаи хората идват към мен и питат къде е
водката, аз само посочвам и отиват. Понякога се налага да ги бутам, но те
така или иначе влизат, така че е лесно”, разказва мъжът.
Според работеща там масажистка през последните години дори може
да се наблюдава странен феномен: денем в комплекса има много по-малко хора,
отколкото нощем. Разходката по тъмно на всяка крачка осигурява срещи с
люлеещи се, лъхащи на спирт младежи, които прехвърчат от бар на бар и се
съревновават кой може да изпие повече и да издържи цяла нощ, без да спи. А
камериерките в комплекса признават: „Хотелите са пълни с тийнейджъри. Ами
че те въобще не го виждат морето. По цял ден пият и пушат марихуана,
натъпкани в стаите си, а вечер се джаскат по дискотеките. Едвам смогваме
да им изхвърляме бутилките” (Радойнова 2010 : 44)
Вместо център на морски туризъм, Слънчев бряг вече официално е
известен като център на „алкохолен туризъм”. Първите предпоставки за това са
налице: евтино пиене, евтини хотели, евтини услуги. Предлагането е не само в
дискотеките, но и в самите хотели, защото в много от тях има ол инклузив
алкохол. Тук чужденците намират всичко това и споделят, че са обикаляли
доста курорти по света, но когато търсиш гореизброените неща „в пакет”
везните винаги се накланят към България.
Според Дойче Веле България е перфектната дестинация за любителите
на алкохола и бурния нощен живот.
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Хотелиерите обаче отричат термина „алкохолен туризъм” – нямало го в
учебниците. Те не приемат това понятие. За тях това е една част от туризма в
международен аспект – предпочитат да го наричат „младежки туризъм” или
бар-туризъм, като последното название е заимствано от чужбина, по-точно от
страни като Испания и Гърция, където той се е практикувал преди години. Сега
вече е тук и то на професионално ниво за организация на такива групи.
Според обяснения на специалисти в бранша в много страни в Европа и
по света има забрана за изнасяне на алкохола от магазини и барове по улиците
– това трябвало да се направи и у нас, за да имат курортите по-приличен облик.
В други държави има забрана в туристическите комплекси да се изнася алкохол
извън заведенията, в които се предлага. Нашето законодателство позволява и
двете и това дава свобода на туристите.
Нямаме и закони против проституцията: момичетата, ангажирани в найдревния занаят, се третират като жертви и когато бъдат заловени, органите на
реда почти не достигат до сутеньорите или на по-високи поръчителски нива.
Така евтините спиртни напитки и либерализираните закони превръщат
България и по-специално Слънчев бряг в гореща точка за ергенски, момински и
всевъзможни купони и запои за европейците от западната част на континента.
Когато тези млади хора пресекат границата на нашата държава, те сякаш
оставят доброто си „европейско” възпитание в своята страна и, преминавайки в
територията на България, се чувстват едновременно с това освободени да
прекрачат всички граници на нормалното и приличното поведение.
И ако проблемът беше само с алкохола – здраве му кажи. Пиенето
обаче застрашава живота на туристите, а и не само техния. Освобождавайки от
задръжките им млади хора с неукрепнала психика, спиртното опиянение ражда
нарушения не само на морала, но и на закона. Всяка година броят на
инцидентите с пияни туристи по Черноморието расте и пълни медийните
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рубрики. Ето един „букет” от нелицеприятни факти, „набран” от интернетинформативните страници само за последните три години:
21-годишен пиян англичанин блъснал с голф-количка по крайбрежната
алея до хотел „Чайка” в Слънчев бряг възрастна германка и я наранил. При
проверка с дрегер полицаите установили, че е пил алкохол, но туристът
отказал да даде кръв за анализ.
Група от петима пияни ирландци са нападнали и наранили сериозно
управителя на ресторант "Морско казино" в Несебър. 15-годишен тийнейджър
ударил с бутилка по главата 35-годишния българин, а после с остатъците от
нея го намушкал в корема. Ирландците се нахвърлили върху управителя на
ресторанта, защото не им позволил да изнасят столове от затворилото вече
заведение. След отказа групата го наобиколила, а 19-годишна девойка
започнала да го налага по главата с дамската си чанта. След това се намесил
и 15-годишният й брат, който нанесъл фаталните удари.
В центъра на комплекса, до хотел "Кубан" 17-годишен шотландец се
скарал с 19-годишен ирландец и го намушкал в корема с джобното си ножче.
И, разбира се, „черешката на горчивата торта” – добилият печална
известност англичанин Майкъл Шийлдс, който премаза с каменна плоча
главата на български барман, за което бе осъден от български съд на 15
години затвор. Фенът на Ливърпул отскочил до българското Черноморие с
агитка на любимия си тим, за да отпразнува победата му. Той и до днес не е
признал да се чувства виновен за извършеното.
Надали тази проблематика звучи на някого непознато. През последните
години все повече ангажирани в сферата на туризма, политици, учени и
граждански организации у нас се вълнуват от опасните тенденции в нашите
черноморски курорти. Още преди години други изпатили туристически страни
и техните специалисти са създали дори специална абревиатура, с която той да
бъде означаван. У нас тя звучи като АСО-туризъм, с първите букви на думите
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алкохол, секс, опиати. Водещите браншовици синтезират вредите от АСОтуризма най-вече в няколко посоки: морална, правна, социална, медицинска и
финансова (вж. Маринов 2012: 9 и сл.).
Както се вижда, проблемът дори не е само наш. В целия свят се
наблюдава сблъсък на двете гледни точки по отношение на туристическия
продукт: от една страна – какъв туристически продукт търсят туристо-потоците,
и от друга страна – какъв туристически продукт им се предлага от приемащата
страна. В конкретния случай млади хора, идващи от Западна Европа, като
всички младежи се стремят към максимална консумация на удоволствия. Тях
много по-слабо ги интересуват посещения на исторически и културни обекти.
Въобще според световните статистики средногруповият възрастов профил на
туристите, практикуващи културен туризъм, е едва над 25-30 години.
Това – от тяхна страна. От наша страна как изглеждат нещата? Ние сме
бедна страна, на последно място сред икономиките на Европа, затова сме
склонни да продаваме некачествен туристически продукти, само и само да
имаме туристи, които плащат - няма значение за какво. За „гладна” страна като
нашата, на пръв поглед нещата имат само морални измерения: вярно, ще
пострада имиджът ни, но пък нали АСО-туристите си плащат… Оказва се
обаче, че не е така. Нарушаването на етичните принципи в туризма, макар той
да е само едно от перата в икономическия и социалния живот на една страна,
лепва петно върху нейния цялостен имидж за дълго (Стефанова 2012). Това е
особено опасно, когато става въпрос за страна като нашата, която и до ден
днешен подсмърча пред вратите на Шенген. Така че моралните щети неусетно
се превръщат в политически.
Има и друго: АСО-туризмът генерира, както вече се видя, престъпност
и оттук – усещане за несигурност както сред „нормалните” семейни и възрастни
туристи, така и сред обслужващия ги персонал и сред населението на
курортните райони. Така нещата придобиват социални измерения.

159

Не на последно място са и финансовите последици: отлив на
качествените туристи от страните, допускащи практикуването на АСО, свиване
на културните туристически практики (екскурзии, посещения на музеи и
културни обекти), които

носят много повече пари, отколкото алкохолните

турове, скъсяване на сезона (Маринов 2012 : 9).
Още преди почти 20 години знаменитият холандски антрополог
Джереми Боасвен нарича туристите „притежаващи власт аутсайдери” и доказва
далеч невинаги позитивните въздействия, които развитието на туризма оказва
върху културата на страните-реципиенти (вж. рецензията на Вълчинова за
Боасвен 2006: 99-112).

Той е първият, който регистрира и анализира от

културна гледна точка склонността на туристите, навлизайки в чужда страна, да
се чувстват освободени от необходимостта да спазват етичните правила и норми
и констатира водещата им презумпция много просто: „Аз си плащам, затова ти
си длъжен…”.
В страните със стара държавност и укрепнали традиции, каквито са
повечето западноевропейски държави, обществото е много консервативно по
отношение на моралните изисквания към младите хора. Нека не забравяме
например, че в САЩ пълнолетието започва на 21 години и до тогава на
младежите не се позволява да пият дори бира. По същия начин в Западна
Европа не се поощрява пиенето на алкохол, пушенето и т.н. за млади хора.
„Епохата на СПИН” пък консолидира обществото за неодобрение към
безразборния секс. Затова западноевропейските младежи трудно си позволяват
тези удоволствия в собствената си страна, защото там подобно поведение би ги
компрометирало и би им спечелило голямо обществено неодобрение. Идвайки
тук на почивка обаче те се чувстват абсолютно освободени от моралните си
задръжки.
Проблемът за случващото се обаче не е само в идващите, но и в
приемащите, в конкретния случай - в нас, в нашата туристическа и държавна
политика. Защото навсякъде по света туристът се опитва да извлече максимум
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удоволствия, дори когато те са „нерегламентирани” или незаконни. Но
държавата-реципиент е тази, която трябва : 1) да направи маркетингова
стратегия за привличане на качествени туристически групи; 2) да рекламира
историческите и културните си ценности, а не само „коктейл” от долнопробни
туристически забавления от типа „море-алкохол-секс на плажа”;

3)

туристическият имидж на България да бъде оставен не само в ръцете на
туроператорите, а и на всички авторитетни държавни институции, които да не
допускат нарушение на законовите и моралните норми на страната ни в името
на бързи, а както се вижда и не чак толкова големи печалби от туризма.
Да се опрем отново на Боасвен. Самото заглавие на книгата му от 2006
г. – „Да се справяме с туристите”

демонстрира възможности и поражда

надежди, че приемащите страни, при наличие на здрави цивилизационни устои,
добра политическа и социална воля, могат да постигнат

контрол над тези

процеси и да променят туристо-потоците и техните вкусове, а не сляпо да се
нагаждат към тях. Добрият пример на Испания и Гърция в тази насока можем да
последваме и ние. Зависи само от нас. Защото едно от понятията, които
неизменно и трайно се свързват с човешката култура и цивилизация, е
понятието за граница. И всяка култура, всеки народ, всяка държава сами
определят различните граници на своята култура и социален живот, в това
число и границите, до които ще допусне да стигнат нейните иначе „добре
дошли” гости.
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