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OF THE TEACHER CANDIDATES TOWARDS CHILDREN RIGHTS
AND THEIR STATE OF LIKING CHILDREN
Pınar Bağçeli Kahraman, Gönül Onur Sezer
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАГЛАСИТЕ НА КАНДИДАТ УЧИТЕЛИТЕ
ОТНОСНО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И НИВОТО ИМ НА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ДЕЦАТА
Пънар Б. Кахраман, Гюнюл Он. Сезер
ABSTRACT: This study is aimed to examine the relation between the attitudes of teacher candidates, towards children rights and their states of liking children. This research is a study in scanning model. The sample
of the research consists of total 268 teacher candidates. „The Scale of Attitude Towards Children Rights‟, which
was developed by Karaman Kepenekçi (2006) and Barnett Child Affection Scale was adapted to Turkish by
Duyan and Gelbal (2008) were used in the study. It was attempted to determine whether there was a differentiation in the attitudes of teacher candidates towards children rights and in their states of liking children according
to their departments using variance analysis and in order to determine the source of the differences among the
departments LSD test was used. In addition the relation between the attitudes of the teacher candidates towards
children rights and their states of liking children was analyzed with Pearson correlation coefficient. According
to the results of the research, when the average of the scores in the scale of liking children of the teacher candidates, within the scope of the research, is examined it is detected that the teacher candidates‟ the states of liking
children were generally high. When the score averages of teacher candidates, within the scope of the research,
in the attitude scale towards children rights, were examined it was determined that Preschool Teaching had the
highest score average; and Mathematics Teaching teacher candidates had the lowest score average. According
to the results of this research carried out regarding whether the scores, which the teacher candidates took from
the attitude scale towards children rights, differ according to their departments, a significant difference was not
detected among the score averages of teacher candidates.
Key words: Children Rights, Liking Children, Teacher Candidates.

there are principles such as avoiding the discrimination, equivalency, justice, love for children,
indulgence, the participation of the child in the
processes concerning him/her and asking for
their opinion (Çılga, 2001).
Affection, which is one of the fundamental
principles that takes place in the Convention on
Children Rights, is a positive power which
should be learned and applied. Liking children,
which is considered as the easiest way of loving
unconditionally, is in a close relationship with
responsibility, respect and knowing (Fromm,
2011). The children, who are raised with affection and compassion, join the community as happy individuals, who have self-confidence and joy
of life (Arı, 2013). The teacher, who is defined as
the core of learning and teaching process, should
always be in contact with children, being aware
of the individual differences of them, should
aproach them with affection and prepare pro-

Introduction
According to the Convention on Children‟s
Rights (ÇHS, 1989), every individual is described as a child until they are eighteen years
old. For the child‟s development in terms of
physical, mental, emotional, social and moral
aspects and in freedom and respect The Convention on Children‟s Rights was signed in November 20, 1989. Turkey signed The Convention on
Children‟s Rights in the World Children Summit
in the year of 1990, approved it in 1994 and published in the official gazette in January, 1995
(Karaman Kepenekçi, 2010). When the convention is examined it is seen that under the headlines of living, development, protection and participation; the principles of the high decision of
the child, the right to live and develop, respect
for the views of the child without discrimination
take place (ÇHS, 1989). Also in the Convention;
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grams that will support their development (Yoleri, 2014). The positive relationships established
between the children and the teacher during the
fundamental years of education and teachers‟
making the children feel the affection mentioned,
have an important role in decreasing disciplinary
problems that can be encountered in the classroom, in the acquisition of social and academic
skills shaping the children‟s relationships with
other individuals in the latter periods of their life.
(Ergün and ÖzdaĢ, 1999; ġahin and Alnıak,
2008; Dereli Ġman, 2014).
The teacher candidates, who attend a program
that requires caring, respecting and contributing
to the development of the children, are supposed
to like children in order to practice their profession devotedly in the future. Considering the fact
that teaching profession requires being together
with children and the effects of this togetherness
on children, teacher candidates‟ attitudes of liking children becomes a significant issue (Çelik,
SarıtaĢ and ÇatalbaĢ, 2013). From past to
present, it is known through proverbs that Turkish society like children (Onur, 2007), and it is
stated that the information about the states of
teacher candidates regarding their child affection
is deficient (Gelbal and Duyan, 2010). In their
study Marso and Pigge (1994) determined that
liking to work with children is the most important variable in choosing teaching as an occupation. Downing, Ryndak, and Clark (2000) point
out features such as staying calm and being patient, caring and kind to children in order to become a teacher. When the literature is examined,
it is determined that there are researches that discuss the child affection states of elementary and
preschool teacher candidates, preschool teachers,
elementary and branch teachers and pediatric
nurses that work in elementary schools in terms
of various variables (Gelbal and Duyan, 2010;
Aksoy and Baran, 2011; Erdem and Duyan,
2011; DurmuĢoğlu Saltalı and Erbay, 2013; Durualp and Ünal, 2013; Arslan, Pınarcık, Ergin
and Kaynak, 2013).
After the years of 2000s there have been
many studies regarding liking children is an important aspect with respect to children rights
(Aktürk 2006; Karaman Kepenekçi 2006;
Fazlıoğlu 2007; Neslitürk and Ersoy 2007; Ay
Zöğ 2008; Tunç 2008; Karaman Kepenekçi
2010; Merey and Parpucu, 2012; Merey, 2012).
It is seen that these studies are aimed at the views
of student, teacher, teacher candidate and administrators regarding children rights and the safety
of children rights. Within this study it is aimed to

examine the relation between the attitudes of
teacher candidates, in the departments of Elementary Teaching, Preschool Teaching, Social
Sciences Teaching, Mathematics Teaching and
Science and Technology Teaching, towards
children rights and their states of liking children.
Similarly in their study Kasapoğlu and Akyol
(2012) examined only the relation between the
level of child affection and the attitudes of teacher candidates towards children rights. This study
on the other hand is carried out with teacher candidates from different branches and it is thought
that it will fill a missing part since it is done with
teacher candidates from different branches. The
teacher candidate group within the scope of the
research, starting from the preschool period, consisting of teachers that raise the individuals of the
future in an important part of the fundamental
education reveals the importance of this research.
Method
Research Design
This research is a study in scanning model, in
which the relation between the attitudes of the
teacher candidates towards children rights and
their states of liking children is examined.
Research Sample
The sample of the research consists of total
268 teacher candidates attending the departments
of Elementary Teaching (N=55, %20.5), Preschool Teaching (N=50, %18.7), Social Sciences
Teaching (N=56, %20.9), Mathematics Teaching
(N=59, %22) and Science and Technology
Teaching (N=48, %17.9). % 14.9‟u (N=40) of
the teacher candidates within the scope of the
research is male and, % 85.1‟i (N=228) of them
are female.
Research Instrument
The Scale of Attitude Towards Children
Rights
„The Scale of Attitude Towards Children
Rights‟, which was developed by Karaman Kepenekçi (2006), was prepared in five likert type,
and includes 22 items regarding vital, developmental, protection and participation rights of
children. For these statements there are “Totally
Agree” (5), “Agree” (4), “Indecisive” (3), “Disagree” (2), and “Totally Disagree” (1) choices
and they are scored. 19 of the statements in the
scale are positive and 3 of them are negative. The
reactions made for the negative statements (2.,
14. and 15. items) are scored reversely and as a
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result of the scoring the lowest score in the scale
is 22 and the highest score is 110. As a result of
the study regarding the validity and the reliability
of the scale it is determined that the scale is single factor, the correlation coefficients of items in
the scale are between .32 and .61, Cronbach Alpha internal consistency coefficient is .85, semi
test reliability coefficient is .77. According to the
data of this research the reliability of the Scale of
Attitude towards Children Rights was Cronbach
Alpha .94.
Child Affection Scale
Barnett Child Affection Scale was developed
by Barnett and Sinisi (1990) from the need of
evaluating whether the people like children or
not with a valid and reliable scale. The reliability
of the scale, which was adapted to Turkish by
Duyan and Gelbal (2008), was Cronbach Alpha
0.92, and test re-test reliability was found 0.85.
The scale, which consists of 14 items, is one factor, 4 of the items are negative (3, 6, 10 and 13.
items) and the other ten have positive meaning.
While scoring the positive items “Totally Agree”
response was scored with “7”, and “Totally Disagree” response was scored with “1”. While
scoring the negative items “Totally Disagree”
response was scored with “7” and “Totally
Agree” response was scored with “1”. The high
scores in the scale meant that people like children more and the lower points mean that their

level of affection for children was low. The test
scores change between the points 14-98. In the
items the individuals were asked to express opinions in seven different phases from the “Totally
Disagree” response to “Totally Agree” response.
According to the data of this research it is seen
that Cronbach Alpha value of the scale was 0.89
and thus this value is adequate for the research
(Büyüköztürk, 2005).
Data Analysis
The data of the research were evaluated after
being analyzed in the SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) program. The data of the
scale was evaluated in terms of normality, and as
a result of the Levene normality test it was determined that the distribution was normal. It was
attempted to determine whether there was a differentiation in the attitudes of teacher candidates
towards children rights and in their states of liking children according to their departments using
variance analysis and in order to determine the
source of the differences among the departments
LSD test was used. In addition the relation between the attitudes of the teacher candidates towards children rights and their states of liking
children was analyzed with Pearson correlation
coefficient.

Table 1. The distribution of the scores taken by the teacher candidates from the scale of liking children according to their departments

X

Scores

Departments
Elementary Teaching

90.58

ss
8.84

Min
56

Max
98

Preschool Teaching

89.36

9.15

51

98

Social Sciences Teaching

88.11

10.74

51

98

Mathematics Teaching

84.25

13.65

14

98

Science-Tech. Teaching

86.46

11.45

58

98

Total

87.71

11.12

14

98

has the highest score average, is 90.58, the score
average of Mathematics Teaching, which has the
lowest score average, is 84.25. It is thought that
the reason why the score that the teacher candidates took from the scale were low is due to the
fact that the possible minimum score in the scale
is 14. It can be said that the general states of the
teacher candidates‟ liking children is high.

Findings
As it is seen in Table 1 the average of the
scores of the teacher candidates, within the scope
of the research, in the scale of liking children is
87.71. When the average of the scores of the
teacher candidates are examined, it is seen that
the score average of Elementary Teaching, which
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Table 2. The results of the one way analysis of variance regarding whether the scores that the teacher
candidates took from the scale of liking children differ according to their departments.
Total of
Groups

sd

Total of
Squares

Intergroup

1378.35

4

344.59

Intragroup

31629.36

263

120.26

Total

33007.71

267

F

2.87

p

The Level of Significance
Ele. Teac.- Maths Teac.
Presch..-Maths. Teach.

.02*

*p<.05

According to the result of the one way variance analysis regarding whether the scores that
the teacher candidates took from the scale of liking children differ according to their departments, it is determined that there is significant
difference among the scores averages of the
teacher candidates (F=2.87, p<.05). According to
the results of the LSD test carried out in order to
determine the source of this difference, it is determined that there are significant differences
between the scores averages of the teacher candidates from the departments of Elementary
Teaching and Mathematics Teaching and between Preschool Teaching and Mathematics
Teaching. When the score averages received
from the scale are examined it is seen that score
averages of the teacher candidates from the de-

partments of Elementary ( X = 90.58) and Preschool ( X = 89.36) Teaching are higher than the
score averages of the teacher candidates from the
department of Mathematics Teaching ( X =
84.25). In addition when the minimum and maximum scores are examined it is determined that
the minimum score of Elementary Teaching
teacher candidates in the scale was 56, and their
maximum score was 98; the minimum score of
Preschool Teaching teacher candidates in the
scale was 51, and their maximum score was 98.
It can be said that the difference between may
result from the fact that the minimum score of
the Mathematics Teaching teacher candidates
was 14.

Table 3 The distribution of the scores that teacher candidates in the children rights scale according to
their departments

X

Scores

Departments
Elementary Teaching

105.11

ss
5.08

Preschool Teaching

106.68

6.96

61

110

Social Sciences Teaching

103.30

10.90

30

110

Mathematics Teaching

101.52

15.16

22

110

Science and Tech Teaching

102.04

10.49

46

110

Total

103.69

10.56

22

110

When Table 3 is examined it is seen that average of the score of teacher candidates within
the scope of the research in the attitude scale towards children rights, was 103.69. It was determined that the score average of the Preschool
Teaching, which had the highest score average,

Min
83

Max
110

was 106.68; the score average of the Mathematics Teaching, which had the lowest score average, was 101.52. When the Table is examined it
can be said that the attitudes of the teacher candidates towards children rights were high.
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Table 4. The results of the one way analysis of variance regarding whether the scores of the teacher
candidates in the attitude scale towards children rights differ according to their departments
Total of
Squares

sd

Square
Average

Intergroup

972.98

4

243.25

Intragroup

28814.69

263

109.56

Total

29787.67

267

F

p

2.22

.07

*p<.05

According to the result of the one way analydepartments, a significant difference was desis of variance regarding whether the scores of
tected among the score averages of the teacher
the teacher candidates in the attitude scale tocandidates (F=2.22, p>.05).
wards children rights differ according to their
Table 5. The correlation values between the attitudes towards children rights and the states of liking
children
The Attitude Scale Towards Children Rights

The Scale of Liking
Children

Departments

r

p

Elementary Teaching

.322

.017*

Preschool Teaching

.005

.974

Social Sciences Teaching

.159

.243

Mathematics Teaching

.036

.787

Science-Tech Teaching

.047

.751

Total

.112

.067

*p<.05

that the teacher candidates‟ the states of liking
children were generally high. It is determined
that the teacher candidates that had the highest
score average are from Elementary Teaching and
the teacher candidates that had the lowest score
average are from Mathematics Teaching departments. As a result of a similar research carried
out with Preschool teacher candidates,
Kasapoğlu and Akyol (2012) determined that
their states of liking children were high. In this
study, as a result of the analysis carried out regarding whether the scores in the scale of liking
children differ according to the departments of
the teacher candidates, it is determined that there
was a significant difference between Elementary
Teaching and Mathematic Teaching and another
significant difference between Preschool Teaching and Mathematics Teaching on behalf of Elementary and Preschool Teaching departments. It
is thought that the reason for this situation is that
Preschool and Elementary Teaching teachers

As it is seen in Table 5 a significant difference was not detected between the attitudes of
teacher candidates towards children rights and
their states of liking children (r=.067, p>.05).
However when the attitudes of teacher candidates towards children rights and their states of
liking children are examined, a positive significant relation is determined between the attitudes
of teacher candidates towards children rights and
their states of liking children (r=.322, p<.05).
This situation may result from the fact that the
attitudes of the Elementary Teaching teacher
candidates towards children rights and their level
of child affection were high.
Discussion and Conclusion
According to the results of the research, when
the average of the scores in the scale of liking
children of the teacher candidates, within the
scope of the research, is examined it is detected
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work with younger age groups and this situation
affects their states of liking children. According
to other research results carried out with teachers, teacher candidates and students from child
development and nursing departments, it is determined that child affection states of the groups
within the scope of the research were high
(Duyan and Gelbal, 2008; Durualp and Ünal,
2013; Yazıcı, 2013; Çimen, 2015; BağdaĢ and
Demir, 2016). These results are parallel with the
study performed.
When the score averages of teacher candidates, within the scope of the research, in the
attitude scale towards children rights, were examined it was determined that Preschool Teaching had the highest score average; and Mathematics Teaching teacher candidates had the lowest score average. In Değirmenci‟s (2011) study
carried out with teacher candidates, it is stated
that the most positive attitude was possessed by
those who attend preschool teaching department.
Differently from this research result Değirmenci
(2011) determined that the lowest score, concerning the attitudes towards children rights, belonged to the teacher candidates from elementary
teaching department. In addition as a result of
their research carried out with preschool teacher
candidates Kasapoğlu and Akyol (2012) determined that, the attitudes of teacher candidates
towards children rights were high. The reason for
this may be the fact that preschool teacher candidates work with children more actively when
compared to other departments.
According to the results of this research carried out regarding whether the scores, which the
teacher candidates took from the attitude scale
towards children rights, differ according to their
departments, a significant difference was not detected among the score averages of teacher candidates. Also according to other researches carried out with teacher candidates and parents, it
was determined that the attitudes of the groups
within the scope of the research towards children
rights were high. (Neslitürk and Ersoy, 2007;
Doğan, Torun and Akgün, 2014; Dinç, 2015).
According to the result of the research UçuĢ and
ġahin (2012) carried out with teachers and
school administrators, it is seen that generally
teachers and school administrators do not have
adequate information about children rights, they
do not perform applications concerning children
rights directly and they only share this issue with
students when it is handled in the course program. As a result of the research Biçer et al.
(2016) carried out with university students, uni-

versity first grade students and final year students do not have information about children
rights and there is not a significant difference
between the two groups according to their state
of knowing. Similarly, in their study Doğan, Torun and Akgün (2014) resulted that the attitudes
of preschool teacher candidates towards children
rights do not differ according to the grade level.
In their research Campbell and Covvel (2001)
determining that the attitude does not change,
ended up results showing parallelism with this
and other studies.
When the data obtained is examined a significant difference between the attitudes of teacher
candidates towards children rights and their state
of liking children, is not found. However, when
the attitudes of teacher candidates towards children rights and their state of liking children within
their own departments; it is determined that as
long as the attitudes of elementary teacher candidates towards children rights increase, their state
of liking children increases as well. Differently
from this study carried out, in their study
Kasapoğlu and Akyol (2012) detected a significant relation between the preschool teacher candidates‟ state of liking children and their attitudes towards children rights. In their study
Fraenkel and Wallen (2006) determined that
there is significant relation between the attitude
towards children rights and their state of liking
children however they stated that the reason for
this situation cannot be explained adequately. It
is thought that the more the teachers love children, the more will they protect their rights and
thus will contribute to the change of the system.
In accordance with all these results these suggestion can be made:
1. Throughout the teacher training program
adding courses under the name of children rights
to the program, emphasizing the issue in the
course content, organizing seminars concerning
method, material and activities may increase the
awareness and the skills of teacher candidates.
2. Supporting and treating the characteristics of teacher candidates, making them read
children books and learn children games and
plays in terms of understanding the children‟s
world, also working voluntarily for institutions
that service children may support them know and
like children.
3. The awareness of making the rights decision before directing to the teaching profession
should be created in the teacher candidates who
will work with children.
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4. Teacher candidates, whose sample number is redundant, can do studies with teachers
and managers about the issues that handle child
affection and children rights.
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ABSTRACT: This study is aimed to determine the state of fathers’ participation in parental educations and
their point of views towards these educations. The population of the research consists of 140 fathers, who
wanted to participate in the research voluntarily and live in the central districts of Bursa, and whose children
attend preschool education. A questionnaire, which was prepared in order to determine the views of the fathers
regarding parental education and their state of participation, was applied as data gathering tool. Within the
scope of the research χ2 test was carried in order to determine the state of knowledge of the fathers, whose
children take preschool education, about parental education and whether there was a relation between their
state of participation and the gender of the children. The reasons of the fathers for not participating in the parental educations, the contribution of the education to the fathers that participate and the data obtained from the
educations they wanted to have were attempted to be indicated in tables as percentages and frequencies. The
data gathered as a result of the research indicate that fathers generally do not have information about the parental educations and they do not participate in these educations. The fathers that participate in parental educations stated that they developed themselves; it was useful for them in making simple material, communication
with the child, developing the feeling of trust and in the development of the child. Also it was determined that
father participation is not up to the mark even teachers do not carry out deficient number of parental education.
Key words: Participation of fathers, parental education, preschool.

home and school experiences can be achieved
when parents participate in children’s school experiences actively (Bakkal, 2007). Family participation includes parental education, phone interviews, participating in the classroom activities,
news bulletins and parents’ meeting for providing cooperation between school and family.
Parental education support parents in terms of
family ties becoming strong, informing the families in the matter of child education and development, parents’ taking the responsibility of their
children and in being effective parent (Bogenschneider and Johnson, 2004; Gomby, 2005;
Konca, Özel and Zelyurt, 2016). Presently factors such as occurring social and economic
changes, urbanization, working mothers, nuclear
families, and decrease in neighborhood relationships, increased the need for support of the families in respect of family and child education. Accordingly being parent obligate taking education
in the matters of child health and education (Tezel-ġahin and Özbey, 2007). In ÖzıĢıklı’s (2008)
research it is determined that parents need to be
directed, motivated and they need activities per-

Introduction
In preschool education institutions, providing
the acquisition of necessary information, skill,
attitude and habits for the child and the child’s
learning and applying the value judgments of the
society are enabled through counseling service.
This counseling service task belongs to the
teacher within the frame of the education program prepared (Kandır, 1999). However education firstly starts in the family that the individual
belongs to and the development of the child is in
direct proportion with the family’s meeting the
needs of the child and to their support (Saracho
and Spodek, 2003; Yazar, Çelik and Kök, 2008).
Therefore no matter how good the preschool
education programs are prepared they are not
effective without the support of the family. In
preschool education programs changing the behaviors of the children permanently is only possible through sustaining the family experiences,
which are planned in the program, in the family
(Aral, Kandır and Can YaĢar, 2000). In other
words extending the interaction sphere of the
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formed at home. In addition studies indicate that
families need to be educated in different subjects
no matter what their education or socioeconomic levels are (Tezel-ġahin ve Kalburan,
2009). From this point of view family educations
support parents in terms of gaining knowledge
and skills necessary in child education. In MEB
Preschool Education Program (2013) it is seen
that the importance given to the family participation is increasing gradually. In this program in
order to support family participation Family
Support Education Guide Integrated with Preschool Education Program (OBADER) was developed and activity examples regarding family
educations were presented to teachers.
As a result of the occurring social and economic developments father role has changed and
the necessity of father’s participation in the family emerged. Ünal and Kök (2015) state that presently father role has turned into a father’s role
who share the care of the child with the spouse
instead of a father who adopt a strict and reserved attitude towards his children. In addition,
in parallel with this changing father role the education of fathers has gained importance in the
matter of the child development and education
(Green, 2003). Researches performed indicate
that fathers have a positive influence on mental
development, academic success, acquiring gender roles in a healthy way, development of social
skills and decreasing problematic behaviors of
their children (McBride, Rane and Bae, 2001;
Lamb-Parker et al. 2001). In addition researches
performed in order to support father participation
indicate that father’s participation not only has a
positive influence on the child but it also it affects the members of the whole family positively
(Kuzucu, 2011). However Levine (1993), suggests that the factors that avoid the participation
of the fathers are; the fear of the fathers regarding failing to satisfy, the approach of the experts
that prepare the program towards father participation, the obstacles caused by the mothers and

inappropriate program arrangements and practices. In their study, in which it is aimed to encourage father’s participation, McBride, Rane and
Bae (2001) carried out an education towards fathers and determined that fathers were willing
and successful at high levels. GürĢimĢek, Kefi
and Girgin (2007) reported that there were significant differences within the fathers’ levels and
expectations of participation as long as father
participation was supported. However Tavil and
Karasu (2013) state that in the majority of the
parental education there were studies directed to
mothers. In Turkey a limited number of studies
aimed at examining the state of fathers’ participation were encountered (GürĢimĢek, Kefi, Girgin, 2007; Kuzucu and Özdemir, 2013). The purpose of this study is to determine the state of fathers’ participation in parental educations and
their point of views towards these educations. In
accordance with this purpose it is attempted to
determine whether fathers had information about
the educations, whether they had participated in
any of these educations formerly, the reasons
why they did not participate, the contributions of
the program and the issues they wanted to take
support.
Method
Research Design
This research is a study in general scanning
model which aims to determine the state of participation of the fathers, whose children take
education in preschool, and their point of views
for these programs.
Research Sample
The population of the research consists of 140
fathers, who wanted to participate in the research
voluntarily and live in the central districts of
Bursa, and whose children attend preschool education.
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Table 1. The sample of the research
Total

%

f

%

f

%

Age 4

18

28,1

21

27,6

39

27,9

Age 5

32

46,4

37

48,7

69

49,3

Age 6

14

21,9

18

23,7

32

22,9

Total

64

45,7

76

54,3

140

100

Low

4

57,1

3

42,9

7

5

Medium

58

45

71

55

129

92,1

High

2

50

2

50

4

2,9

Total

64

45,7

76

54,3

140

100

Elementary

4

50

4

50

8

High School

20

31,3

24

31,6

44

5,7
31,4

University

40

62,5

48

63,2

88

62,9

Total

64

45,7

76

54,3

140

100

1 Child

28

43,9

29

50,9

57

40,7

2 Child

28

42,4

38

57,6

66

47,1

3 and more

8

47,1

9

52,9

17

12,1

Total

64

45,7

76

54,3

140

100

1. Child

41

64,1

40

52,6

81

57,9

2. Child

18

28,1

32

42,1

50

35,7

3 and more

5

55,6

4

44,4

9

6,4

Total

64

45,7

76

54,3

140

100

der

Birth

The Educaof tion Level of
Financial
Father
Status

The Age of
the Child

f

Number
Children

Male

Or-

Female

As it is seen in Table 1, 45.7% of the children
of the fathers within the scope of the research are
female and 54.3% of them are male. 92.1% of
the fathers identified themselves at the medium
socio-economic level. 62.9% of the fathers graduated from university. 47.1% of the children had
one sibling and 49.3% of them are five years old.

family, the order birth of the preschool child
and the age of the child. The second part includes
questions regarding whether the father had information about parental education programs,
whether he participated in the education programs, the reasons for nonparticipation, the subject that the father wanted to have education
about and if participated in a parental education
program what the contribution was. While preparing these questions related literature was examined and questions were formed within the
scope of the researcher’s purpose. In order to
provide validity the questions prepared were presented to three experts and they were organized
in accordance with these expert opinions.

Research Instrument
In the research a questionnaire, which was
prepared by the researcher, was applied as data
gathering tool. Within the questionnaire, which
was prepared in order to determine the views of
the fathers regarding parental education and their
state of participation, there were a personal information part and four open ended questions. In
the personal information part, there was information such as the education level of the father, the
socio-economic status of the family, the gender
of the child, the number of children in the

Data Analysis
Within the scope of the research χ2 test was
carried in order to determine the state of knowledge of the fathers, whose children take preschool education, about parental education and
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whether there was a relation between their state
of participation and the gender of the children.
The reasons of the fathers for not participating in
the parental educations, the contribution of the
education to the fathers that participate and the

data obtained from the educations they wanted to
have were attempted to be indicated in tables as
percentages and frequencies. In the analysis of
the data SPSS 20.0 program was used.

Table 2. The state of knowledge of the fathers concerning parental education

The
State of
Participation

FEMALE

MALE

f

%

f

%

f

%

Yes

11

18

17

23

28

20,7

No

50

82

57

77

107

79,3

Total

61

45,2

74

54,8

135

100

Total

Χ =.583, sd=1, p=.445
2

cations. As a result of this research a significant
relation was not found between the gender of the
child and the participation of the fathers in the
education program (p>.05).

Findings
As it is seen in Table 2, 20.7% of the fathers
stated that they had information about the parental educations and 79.3% of them stated that they
did not have information about the parental edu-

Table 3. The participation state of fathers in the parental educations do you think of participating?
FEMALE

The State of
Participation

MALE

Total

f

%

f

%

f

%

Yes

8

13,3

9

12,2

17

20,7

No

52

86,7

65

87,8

74

79,3

Total

14

10

117

87,3

134

100

Χ =.014, sd=1, p=.905
2

As it is seen in Table 3, while 20.7% of the
fathers stated that they considered participating
in the parental educations; 79.3% of the fathers
stated that they did not want to participate in any
of the educations. As a result of this research

significant relationship was not found between
the gender of the child and the state of not wanting to participate in the education programs
(p>.05).

Table 4. The reasons of the father for not participating in the parental educations
FEMALE

MALE

Total

f

%

f

%

f

%

I don’t have info

12

12

11

11

23

23

I don’t have enough time

27

27

32

32

59

59

Such program was not performed

6

6

8

8

14

14

I didn’t need to

2

2

2

2

4

4

Total

47

47

53

53

100

100

Why did you not participate?

18

As it is seen in Table 4, 23% of the fathers,
who gave the reasons for not participating, stated
that they did not have info, 59% of them stated
that they did not have time, 14% of them stated
that such education program was not performed

and 4% of them stated that they did not participate because they did not need to.

Table 5. The contribution of parental educations to participating fathers
FEMALE

MALE

Total

What are the contributions?

f

%

f

%

f

%

Developing Myself

2

40

2

32,2

4

36

Renewing the Info
Useful for Child Development

2

40

1

16,6

3

27

1

20

-

-

1

9

Making Simple Material

-

-

1

16,6

1

9

Child Communication

-

-

1

16,6

1

9

Feeling of Trust

-

-

1

16,6

1

9

Total

5

100

6

100

11

100

As it is seen in Table 5, 36% of the fathers,
who participated in the parental educations,
stated that they developed themselves, 27% of
them renewed their knowledge; 9% of them expressed that it was useful for making simple ma-

terials, communication in child, developing the
feeling of trust and in the development of the
child.

Table 6. The educations fathers wanted to have in order of priorities
1.row
f
Communication
with the
Child
74
Behavior
Problems
of Children
36
Preparation
for
School
10
Nutrition
Habits
1
The Child
and Game 1
Children
Books
2
Children
Diseases
2

2.row

3. row

4. row

5.row

6.row

7.row

Total

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

45,9

26

45,9

6

5,4

4

3,6

1

0,9

0

0

1

0,9
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100
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58

53,2

13

11,9

1

0,9

0

0

1

0,9

0

0

109

100

11

10

11

16

17,6

15

16,5

12

13,2

17

18,7

11

12,1

91

100

1,2

13

16

21

25,9

21

25,9

10

12,3

6

7,4

9

11,1

81

100

1,3

5

6,4

23

29,5

12

15,4

12

15,4

12

15,4

13

16,7

78

100

2,8

2

2,8

8

11,3

8

11,3

13

18,3

19

26,8

19

26,8

76

100

2,6

3

3,9

13

17,1

18

23,7

21

27,6

10

13,2

9

11,8

76

100

As it is seen in Table 6 45.9% of the fathers in
the sample group stated that they firstly wanted
to take education concerning Communication
with the Child. 33% of the fathers expressed that
they firstly preferred to take education regarding

Problematic Behaviors of Children. Preparation
for School, Nutrition Habits, The Child and
Game, Children Books and Children Diseases
were the last issues that the fathers wanted to
take education. The fathers also stated that they
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wanted to take education about Fancy for Sports,
The Importance of the Family, Raising Consciousness of the Children, and Introduction to
English.

Children. Preparation for School, Nutrition Habits, The Child and the Game, Children Books
and Children Diseases were the educations that
fathers wanted to take education about in order.
While in the institutions, where participation is
supported, in terms of fathers the participation
process has a role that enables being a better father, raising self-confidence through developing
creativity and abilities and enhancing the relationship with the children and social environment; in the institutions, where it is not supported, it is seen that in terms of fathers the most
important function of the participation process is
“having more information concerning the development of the child” (GürĢimĢek, Kefi and Girgin, 2007). It is determined that fathers who participate Father Support Program, which is organized by AÇEV in Turkey, decrease consulting
negative discipline methods, and develop problem solving skills through communication skills
(Atmaca-Koçak, 2004). Similarly in their study
Ünüvar and Senemoğlu (2010) determined that
Father Education Program increase the quality of
time, fathers spend with their children, at a positive level. These results indicate that father participation is not up to the mark even teachers do
not carry out deficient number of parental education.
The researches carried out on father participation matter indicate that fathers must participate
in the education of the child in an active way.
Therefore it is very important to provide fathers
participate in preschool family participation studies. Providing this participation it is necessary
to perform programs parents can attend together
and that will increase the participation of the fathers or father education programs prepared concerning only the needs of the fathers must be carried out. In addition this process must be planned
according to fathers’ schedule. Within this research only fathers’ views were taken but teachers’s and administrators’ opinions were not
asked. In further studies it is thought that discussing the applicability level of teachers and
administrators in performing father education
program is necessary and it is considered important to carry out in service educations in order to
correct deficiencies.

Discussion and Conclusion
In Turkish society considering the fact that
patriarchal family structure is a negative factor
for the participation of fathers in the activities at
school, it can be said that this structure is changing gradually together with the women entering
business life (Kuzucu, 2016). The data gathered
as a result of the research indicate that fathers
generally do not have information about the parental educations and they do not participate in
these educations. Fathers stated that the reasons
for not participating in these educations were not
having time, not having information, such an
education was not applied and they did not need
such educations. In their research Riley et al.
(2000) concluded that fathers generally considered the school as mothers’ sphere, they thought
mothers were more appropriate for the participation school activities and although fathers liked
playing with their children they got bored with
the school activities or they stated they did not
have time for it. In addition they determined that
some fathers could think that they had a role in
their children’s learning. However researches
point out that father’s participation has effect on
the child’s school success as much as the mother
has and there is need for studies to increase the
fathers’ participation (Biber and Ural, 2016; Tezel-ġahin and Özbey, 2009; Gadsten and Ray,
2003).
As a result of this research it is determined
that there was not a relationship between the
gender of the children and the father’s participation. In similar studies it is concluded that father’s participation did not differ according to the
gender (Coley and Morris, 2002; Paulson, Dauber and Leiferman, 2010; Sımsıkı and ġendil,
2014; ġahin and Demiriz, 2014; Konokman and
YokuĢ, 2016).
The fathers that participate in parental educations stated that they developed themselves; it
was useful for them in making simple material,
communication with the child, developing the
feeling of trust and in the development of the
child. Almost half of the fathers’ population
stated that they firstly wanted to have education
concerning Communication with the Child. Secondly fathers remarked that they wanted to have
education regarding Problematic Behaviors of
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ABSTRACT: Socialism is basically an ideology which brings together political, economic and social systems under the same roof. According to the generic definition, socialism is nationalization of the ownership of
means of production as a whole or on a scale; or carrying out economic activities through the leadership of a
central authority under the administration and guidance of masses to whom the power is delegated
(Hamitoğulları: 549).The emergence of socialism as a political ideology is related to political and social events
occurred after the 18th century. Evolution of the mode of production from manpower to machine power and
monopolization of the ownership of means of production through the capital, especially after the Industrial Revolution, caused the loss of social equality and exploitation of the labor due to its commodification. Socialism is
an ideological, social and economic doctrine developed by Marx and Engels mostly during the Second International. Marx designed his theoretical studies on this topic based primarily on the critique of political economy
from the perspective of revolutionary proletariat, then on comprehension of historical materialism (Bottomore:
411). Ideas of Marx are based on three major elements: critique of French utopian socialists through revolutionary proletariat, critique of Hegel through historical materialism, and critique of Smith and Ricardo, who are
British economists, through capitalist economy. This paper is discussing the basic ıssues on socialist ideology.
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reason and justice (Hamitoğulları, 1982: 542544).
Apart from the abovementioned definitions,
socialism is seen as an alternative to capitalism,
which is generally considered as related to various kinds collectivism and planning; and basis of
traditional economic problems. On the other
hand, socialism is approached as an apparatus of
workers‟ movement; and accordingly, socialism
provides the program for workers to acquire
political and economic power; and represents the
interests of the working class (Heywood, 2010:
121). According to another philosopher called
Leo Huberman, socialism is a system in which
the private ownership of the means of production
is replaced with collective ownership, and anarchical production for profits is replaced with
planned production for utilization (Huberman,
1975: 46).

Socialism is basically an ideology which
brings together political, economic and social
systems under the same roof. Description of this
concept should be contextualized with the historical dimensions of the social relationships; and
thus, intellectual, economic and sociocultural
structures affecting political apparatus of socialism should be studied as a whole.
Introduction: Definition of Socialism
and Its Course of Emergence
While the first definitions of socialism differ
across various historical periods, the refusal of
the private property, and formation of an equal,
fair and free society has been the common standpoint in all these definitions. E. Durkheim (18581917) defines socialism as bonding all economic
functions, or at least some of these that are not
dispersed, with centers of consciousness and
guidance in the society. As to L. Blum (18721950), socialism is a doctrine that proposes to
abolish inequality and desperation by destroying
them till their roots, and replace every ground
dominated by privileges and coincidence with

Socialism in the Era of Revolutions
According to the generic definition, socialism
is nationalization of the ownership of means of
production as a whole or on a scale; or carrying
out economic activities through the leadership of
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a central authority under the administration and
guidance of masses to whom the power is delegated to (Hamitoğulları: 549).
The emergence of socialism as a political ideology is related to political and social events
occurred after the 18th century. Evolution of the
mode of production from manpower to machine
power and monopolization of the ownership of
means of production through the capital, especially after the Industrial Revolution, caused the
loss of social equality and exploitation of the
labor due to its commodification.
When studied in broad terms, philosophers
criticizing the idea of private ownership and
defending social equality is found even before
18th century. For instance, in the 16th century, in
his book Utopia, Thomas More (1478-1535)
discusses that commodities will not be distributed equally and fairly unless the idea of ownership is destroyed, and concludes that in this
regard, the world cannot be ruled with grace
(More, 2007: 49). “Diggers movement”, who are
considered as the most radical and egalitarian
opponents of the feudalism during the 1640 English Revolution, claimed that the richest and the
poorest have equal rights on use of land and attempted to plough the land collectively after the
revolution (Hill, 2005: 74)
Critiques of some philosophers and movements on private ownership before the 18th century have uncovered socialism as a modern political philosophy in the context of capitalism and
Industrial Revolution during the period after the
Enlightenment and French Revolution. In this
period, the traditional social order has started to
be shaken, economic and sociopolitical aspects
have been radically altered and transformed; and
as a result, the modern working class has
emerged (Duman, 2013: 163).
Philosophers of that era has taken the need to
raise awareness on numerous issues like direct
effects of economic policies on social relations,
work hours of the modern working class, wage
regulations and living standards into account and
aimed to find a solution for them. These philosophers are called as the first socialists before Marx
(1818-18839 or “utopian socialists”.

Fourier (1772-1837) and Robert Owen (17711858) (Bottomore, 2005: 614). The fundamental
objective of philosophers of that period is to
produce alternative ideas against liberal policies.
Along with industrialization, utopian socialists have primarily focused on issues like restricting political and economic powers of the bourgeoisie, addressing various social needs of the
working people, fairer distribution of wealth,
emancipating people living under economic and
social pressures, and personal freedoms (Göze,
2009: 272). Philosophers of the period have explored the possibility of the formation of utopian
societies based on cooperation and love, rather
than rivalry and greed, through a revolutionary
alternative way (Heywood, 2010: 119).
Fourier argued that the society should be organized in small communities of autonomous
cooperative federations that he calls “phalanstery”. He defended collective production and
mutual living based on phalanstery system thinking that industrialization brings poverty and liberalism brings anarchy. He gave the pioneer responsibility to capitalists instead of the state to
actualize this project (Duman: 165). On the other
hand, Saint Simon argued for the necessity of
forming large production centers in which industrialists and workers organize together against
parasitic landlords (Bekmen, 2008: 171). Moreover, Robert Owen defended the need to form of a
natural order against industrialization. For this
purpose, he thought of precautions against irregular industrialization, which is the source of
malignancy leading to brakeless rivalry; and
unlimited passion of entrepreneurs for income. In
this regard, he undertook trials of “New Lanark”
and “New Harmony” as cooperative societies
based on collective ownership in which negative
working conditions are improved (Gaze: 277).
However, Fourier, Simon and Owen were not
successful in the mentioned trials and could not
get their desired outcomes.
Another pioneer for an important initiative of
that period is the French philosopher Proudhon
(1809-1865), who thought to change the existing
system by using the discourse of anarchism with
an emphasis on private ownership. Proudhon
emphasized that on the basis of justice, there is
freedom and equality; and defined private ownership as the biggest obstacle for the justice by
stating that „property is theft”. Proudhon, who
considers the denial of ownership as equal to
denial of authority, suggested a social model
with a free contract replacing laws, no rulers and
free exchange of goods and services based on

Socialism Before Marx: Utopian Socialism
The concept of utopian socialism is generally
used for the period between Napoleonic Wars
and 1848 Revolutions. The very first socialist
prominent philosophers of the period before
Marxism are Saint Simon (1760-1825), Charles
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mutual cooperation of individuals. In order to
actualize the material dimension of this model,
he offered a communal banking structure based
on equal participation and mutual utilization;
however, this offer also failed (Tok- Koçak,
2013: 414- 415). Engels (1820-1895) criticized
Proudhon‟s model of firsthand exchange of
goods by individuals to consume their products
as it is very complicated to estimate the model
for modern industrial products. Engels considered Proudhon‟s approach as hatred towards the
industrial revolution and described it as the desire to return to traditional manual labor by refusing advantages of modern industry (Engels,
2013: 29).
The essential element of failure of utopian socialists is that the groups they appeal to actualize
their plans are the groups that protect the existing
groups most. They refuse any economic and
political movement by the working class, and
believe that the new society will be formed by
the good will and discernment of all people, not
only the working class (Huberman: 48). Moreover, Engels, who defends a similar view, considers that the commonality of utopian socialists is
not being representative of historically emerged
interests of the proletariat; and noted that similar
to Enlightenment movement, they embrace the
emancipation of all people at the same time instead of a class at first (Engels: 37).
In Communist Manifesto, Marx, who wrote
the book in 1848 with Engels, argues that although being revolutionary on many grounds,
utopian socialists are stuck in their own utopian
ideals and need seek for mercy and money of the
bourgeoisie to actualize them instead of contributing to the organization of the proletariat in an
era of increasing modern class struggles. Hence,
he continuously blames them for discouraging
the class struggle and seeking a reconciliation
between class conflicts (Marx- Engels, 2014: 8889).
Socialism is an ideological, social and economic doctrine developed by Marx and Engels
mostly during the Second International. Marx
designed his theoretical studies on this topic
based primarily on the critique of political economy from the perspective of revolutionary proletariat, then on comprehension of historical materialism (Bottomore: 411). Ideas of Marx are
based on three major elements: critique of
French utopian socialists through revolutionary
proletariat, critique of Hegel through historical
materialism, and critique of Smith and Ricardo,

who are British economists, through capitalist
economy.
Marx criticizes Smith and Ricardo within the
framework of their remarks on classical theory of
economics. The focal point of his critiques is the
share of labor and added value by forces of production and capitalists, who are both sides of
relations of production, in the capitalist system.
Smith and Ricardo aim to examine the concept of
commodity production for economic structure of
the capitalist society by explaining the mutual
relationship between division of labor and exchange.
Marx Contribution to Socialist Theory
According to Smith, the mutual exchange of
commodities by producers is a result of human
nature and humans tend to actualize all their
actions through communication and mutual exchange. Based on these opinions, Smith establishes a compulsory relationship between division of labor and exchange, making the former a
prerequisite for the latter, and notes that this
compulsory relationship and capitalist mode of
production as its advance version will prevail
forever (Savran, 1979: 31). Moreover, in order to
identify the relationship between labor and value
arising during capitalist production system, Ricardo establishes an exogenous relationship between labor and value by claiming that the value
of a commodity is determined by the amount of
labor put in its production.
Yet, Marx criticizes Smith and Ricardo for
their claims on capitalist mode of production as
being universal and endless through emphasizing
the historical processes of modes of production.
According to Marx, capitalism as a mode of production has the same status with other modes of
production and has a certain lifespan like others.
In other words, despite discourses of classical
economists‟ capitalism is not the basis of relations of production but the result of economic
progress of humans; and will evolve over time.
On the other hand, Marx also criticizes the exogenous relationship between labor and value
and proposes an endogenous relationship by
defining commodity producers as societyspecific relationships. In this context, labor-value
relationship and communal non-physical labor
are considered as substance of the value; and
explains value as the required form of communal
labor in a capitalist society (Savran, 1979: 34,
36).
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As capitalism advances, class struggles increase, emergence of clash the clash between
bourgeoisie and working class everywhere in the
society, continuous investments in industry and
pressure of capitalists on policies leading to a
stronger position for them requires history to be
re-examined. Yet, it is Hegel, who transforms
history reading from metaphysics to dialectics.
However, in his philosophy, Hegel defends that
contrary to the real incidents and non-physical
images of objects, there is an existing “idea”
actualizing objects and their development even
before the earth is created and he is essentially an
idealist (Engels: 52, 54).

tion. Marx describes class struggle as thesis,
dictatorship of the proletariat as antithesis and
communist social order as the synthesis. Besides,
when the synthesis is complete, it will develop in
historical formation by re-evolving as thesis and
creating its own antithesis (Gaze: 294).
According to scientific socialism, these three
phases of the Communist Revolution have their
own characteristics. Marx underlines the necessity of a country that carried out the industrial
revolution in order to actualize the class struggle
(the struggle between bourgeoisie and proletariat) generating the thesis phase. He stresses that
there will be strong revolutionary proletariat
class to lead in the revolution in countries where
there is a capitalist order with no feudal relationships.1
In this regard, Marx describes capitalism,
which he considers as the most obscurant element for all social relations, as a progressive
move to actualize the revolution. Socialist phase
is also seen as the sub stage for communism to
create appropriate conditions for transition to
communist social order from the dictatorship of
the proletariat. During this phase, domination of
bourgeoisie over private property will be ended,
labor-value equality will be established, the bureaucracy will be controlled through the rule of
dictatorship and possible counter-revolutionary
threats will be evaded. Here, the important point
is that even during the dictatorship of the proletariat phase, there can be remnants of bourgeoisie
and that is the reason behind having dictatorship
as a compulsory regime. During the third phase,
communism will have its higher form, and there
will be no class struggles as there will be no
bourgeoisie to struggle with, and as a result the
state will wither away (Göze: 302- 303).

Dialectic Materialism
According to Marx, one can apply Hegel‟s dialectic to materials in the name of materialism in
order to understand nature, society and laws, and
based on these laws, to transform nature and
society; and this is called dialectic materialism
(Etgü, 2008: 151). The materialist concept of
history explains the real process of production
starting from the material production of life and
comprehends the history and civil society in
different levels of mutual relations created in line
with such mode of production as a whole; studies
various theoretical and philosophical forms in the
state as well as their roots and developments
based on these (Marx- Engels, 1999: 44).
As bourgeoisie owns everything related to
materially shared aspects like private property
and labor-value relationship, proletariat becomes
alienated to both its labor and itself due to the
destruction of factors of substructure and superstructure. In this regard, bourgeoisie being the
dominant class for the development of modern
industry and production to be shared raises the
gravediggers of bourgeoisie in Marxian words
(Marx- Engels, 2014: 64).
Marx, who considers the victory of proletariat
and the fall of bourgeoisie as inevitable (MarxEngels: 64), defines the praxis of social forces as
forces of production, essential-superstructure,
relations of producers and mode of production
(Bekmen: 184). He forsees a proletarian revolution in history by the working classes, who are
the gravediggers of bourgeoisie due to intensive
exploitation on the basis of private property and
ownership of production.
Thesis, Antithesis and Synthesis triangle as
the essential elements of dialectic materialism is
utilized to establish a relationship among incidents during the process of proletarian revolu-

Classical Marxism
Classical Marxism, based on the arguments of
Marx and Engels, is a philosophy explaining
ideas about why the hegemony of liberal economic policies over the society should end, and
why socialism is the best alternative for this pur1

Although Marx considered England as the country
with the most appropriate economic conditions, the
first revolutionary initiative took place in insufficiently industrialized and agrarian Russia in October 1917
under the leadership of Lenin. Bolsheviks assumed
that they can actualize socialist transformation of the
system by acquiring the power to use state mechanisms for such purposes under the leadership of Lenin
(1870-1924) (Duman: 170).

26

pose. Marx builds his philosophical critiques on
liberalism not only on changing the world at the
intellectual level, but on changing the world itself. He explains his point in his book titled
Theses on Feuerbach as “Philosophers have only
interpreted the world, but the point is to change
is to change it.” (Marx- Engels, 1999: 10).
Classical Marxism has created a rich literature
by having numerous topics in itself. Basic
themes of Classical Marxism like collective
ownership relations, alienation, superstructure
relations that are mentioned below, shine out of
this rich literature. Particularly, the theory of
surplus value developed by Marx as the building
block of Marxism based on the discourse of classical economists, is very important to understand
the exploitation system established by capitalism.
However, economic analysis needed to define
the surplus value will be limited to the abovementioned explanation thinking that it will exceed the scope of this study.

societies, emphasizes that the social characteristic of the production process should be social
ownership. He points out that what needs to be
done is to reestablish the relationship between
forces of production and process of production.
In the existing situation, it is underlined that the
capitalists have continued to increase their ownership, whereas the working class has become
more obliged to sell their labor (Topeka, 2008:
385).
Moreover, Marx stresses that capitalism will
have its own contradictions due to spread of private ownership and its development through
capitalist mode of production, and after a while,
it will be forced to change its own order. He
considers the necessity to increase either working
hours or labor productivity by the capitalists,
who appropriates the surplus value, as the reason
behind this change. For the first case, longer
working hours creates physiological problems in
the long run which leads to hampering of this
situation through labor organizations and laws
makes it impossible to implement. For the
second case of increasing labor productivity
means the end of competition between capitalists
through monopolization after concentrating the
capital in one hand by creating an army of unemployed with lesser labor force. However, implementing the increase of labor productivity will
be unsuccessful as masses will not be able to
consume what is produced while socializing the
production. This failure will sharpen the contradictions of capitalism in itself and the era of social transformation will start due to this crisis
(Duman: 189).

Collective Ownership
Private ownership is the most important concept leading to exploitation, injustice and, as a
result of these, social conflict according to Classical Marxism. Consequently, socialists argue
that the private ownership of the means of production needs to be taken from the hands of
bourgeoisie and given to the supervision of the
working class through proletarian revolution.
Marx considers land ownership as the first
form of private ownership; and presents that the
concept of labor as the subjective essence of
private ownership is initially seen as only agrarian, yet named as ownership in general after
industrial revolution (Marx, 2009: 105). Huberman divides private ownership into two as personal and non-personal ownership of means of
production. He argues that the goal of socialism
is to take away the means of production concentrated in the hands of the minority, not the personal one that is the first private ownership.
Thus, commodities produced by workers will be
taken from the hands of capitalists and equally
distributed among the working class (Huberman:
73). Marx and Engels define this situation as
depriving the society of yoking someone else‟s
labor through ownership, rather than depriving
them from the power of ownership all together
(Marx- Engels, 2014: 69).
Marx, who argues that the difference between the forces of production and relations of
production is drifting into the cliff in capitalist

Theory of Alienation
Theory of alienation is one of the most debated topics of Classical Marxism. While explaining the concept of alienation, Marx emphasized its close relationship with private ownership, and offers a social solution rather than an
individual one.
Before Marx, Hegel declared his opinions
about the concept of alienation and his philosophy had important repercussions. Hegel while
placing the concept of Geist to the center factors
triggering alienation and considering quasiobjectivity of the world as alienation, denotes
that the main responsibility of a person is to discover the gist of life and understand everything
as part of its own self-consciousness. He emphasized that not being able to fully actualize this
responsibility leads to alienation, and claimed
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that alienation will end when humans fully
reaches to their self-consciousness and understand that their environment and culture is also
born out of the Geist. Like Hegel, Feuerbach
considers alienation as a religious concept. According to Feuerbach, religion is a declaration to
the God as basic desires and powers of humans,
yet since humans have their own characteristics,
this made them distracted and alienated (Ergil,
1978: 94,95). However, Marx uses Hegel‟s definition of alienation outside of its spiritual dimension by bonding it with humanly aspects like
production and material and practical dimension;
and unlike Hegel, he refers to the society to
overcome alienation (Bekmen: 182).
The period of Classical Marxism attempts to
explain alienation through a universal social
analysis, unlike those considering alienation as
individual. Classical Marxism also benefitted
from philosophy of history. Marx considers all
ahistorical comments on human nature and alienation of individuals as far from being realistic.
According to him, human nature is not selfish
and does not have a reputation for being selfinterested. Contrary to these, the only common
point of its historical development of human
nature is “production”. Humans have always
been the first element of production throughout
the history and will continue to be so. However,
major changes have occurred in social and economic life during its historical transformation
from an agrarian society to an industrialtechnological society. As a result of these, the
concept of private ownership has emerged and
the relationship between means of production
and forces of production have increased the gap
between labor and ownership of the production.
Based on this increase, the control of both labor
and product of the workers who are the productive class by the capitalist class owning the
means of production leads to alienation (Duman:
183). Marx considers the practical consequence
of the working class not being able to own its
own product as the alienation of the worker from
its own product which become an alien object
that the worker has control over; alienation of
worker from the act of production in which he
external character of labor for the worker appears
in the fact that it is not his own but someone
else's, that it does not belong to him, that in it he
belongs, not to himself, but to another; and alienation of worker from the “species being” (Marx,
2009: 79).
The first and foremost solution to the alienation in the society to make individuals free is the

abolition of private ownership and ensuring the
collective ownership of the product of workers.
Marxism acknowledges economy as the fundamental element to explain the social incidents in
the historical process. They refer to the importance of economic relations to shape social incidents not only in the period before the industrial
revolution, but also in feudal and ancient periods.
It is argued that the relationship between slave
and master in ancient period and between landlords and serfs in feudal period is shaped as a
result of relations of material production in a
society.
Conclusion: Discussion on
Substructure and Superstructure
In this regard, Marxists think of forces and relations of production as substructure, and social
and spiritual institutions like religion, traditions
and customs, morals and politics as superstructure, and claim that superstructure is determined
by the substructure. In other words, according to
Marx, institutions like politics, religion and philosophy in any period of human history are results of the productive activities and distribution
in the respective period. The fundamental element determining the social structure is the economic conditions of the mode of production in
the substructure (Sezgül, 2010: 238).
Not constraining the right of domination by
the superstructure, although it is a result of the
economic activities of the substructure, makes
the concept of demanding rights in class struggle
more violent. The superstructure does not only
control the relations of production coming from
the substructure, but also rules over the substructure by using state powers like laws, police and
media. As a result, Marx argues that the proletariat, who is the bottom layer of the society, needs
to destroy the top layer of the formal society to
equalize this inequality; and it is only possible
through a revolutionary struggle with the bourgeoisie (Marx- Engels: 62).
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ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА СИНДРОМЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗГАРЯНЕ
„БЪРНАУТ“ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Анета Рашева
THEORETICAL ASPECTS OF THE SYNDROME OF PROFESSIONAL BURNING “BURNOUT”
IN MEDICAL PRACTICE
Aneta Rasheva
ABSTRACT: Health professionals are working in a professional environment, characterized by intensive
work with other people, as professionals are giving and the other side is receiving help. Improper organization
and management of the work require that the creation of unnecessary tension and stress, which is fertile ground
for the emergence of significant mental discomfort in the workplace and development of burnout syndrome. High
demands and stress due to lack of people, time and materials combined with the lack of social support and communication in the organization; the presence of excessive or not clearly defined requirements for individual
positions; unrealistic expectations about the possibility of a high degree of recovery of patients; discrimination
in the workplace; aggression by patients and their relatives; congestion administrative tasks lead to overloading
and (di) stress. One of the ways in which health professionals respond to these negative factors is behavioral
burnout - burnout (English burnout - burning, incineration).
Key words: burnout, stress, social support

последствия. Maslash & Jackson [9] обобщават, че терминът „ burnout“ освен с емоционален и физически дискомфорт на работното
място се асоциира още с намаляване качеството на „услугите“, с напускане на работа,
служебни провали, отсъствие от работа, нисък морал както и с разлияни белези на личностов дистрес, включващ физическо изчерпване, безсъние, нарастваща употреба на алкохол и дрога, семейни проблеми и др.
Трудовата дейност, включително и тази на
медицинските специалисти се осъществява в
колектив и резултатите зависят не само от
високия професионализъм на персонала , но и
от психологическия климат в трудовата среда. От психологическият климат в колектива
зависи разпространението и развитието на
бърнаута. Според James & Sells (1981)[8]
психологическия климат в трудовата среда се
определя от следните общи характеристики:
полеви характеристики, характеристики на
труда, поведение на лидера, характеристики
на работната и социалната среда, характеристики на организацията и субсистемите. Трябва да се отбележи обаче, че възприемането на
социалният климат в трудовата среда е нещо
субективно за всеки индивид. От една страна

Увод
Професионалната дейност на медицинските работници прседполага емоционална
наситеност, психофизическо напрежение и
висок процент на факторите, предизвикващи
стрес. Стресовите ситуации, възникващи по
време на работа са обикновено често явление.
Синдромът на професионалното изпепеляване (burnout) е невъзможност да се функционира ефективно в собствената професия като
последица от продължителен и силен стрес. В
научната литература този синдром е въведен
от клиничния психолог
Herbert J
Freudenberger през 1974 година. Не може да
се каже, че е дадена общоприета дефиниция
на „бърнаут“ синдрома, но има пълно съгласие по отношение на основните симптоми,които се включват в него и обхващат
следните три дименсии: емоционално изчевпване, деперсонализация, намалено чувство на
задоволеност от себереализацията. Синдромът обхваща чувствата, мотивите и очакванията катонегативни изживявания, които съчетани с различни проблеми създават непрекъснат дискомфорт и водят до дистрес с познатите съпътстващи го психофизиологични
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зависи от взаимодействието между събитията,
които се случват в средата и нейните характеристики, а от друга страна са ценностите и
убежденията на индивида. Трудовият колектив, семейството, приятелите или групата е
източник на най-значими поощрения и награди за отделния член. Социалната подкрепа
е една от тези награди, която има решаващо
значение на буфер по отношение на професионалния стрес. В професионалната група едни
от най-важните функции на социалната подкрепа са : активно слушане и емоционална
подкрепа, споделени социални нагласи, професионална подкрепа и признание , ефективен лидерски стил и други. [10]Факторите на
работната среда, ввлияещи най-често върху
появата и развитието на синдрома на професионалното изчерпване са: претоварване, ролева неяснота и ролеви конфликт, липса на
контрол върху работата, слаба комуникация и
липса на положителна обратна връзка, сресогенни междуличностови отговорности, професия тип „затворена улица“ и бюрократичност на системата. [3]
Съществуват редица изследвания върху
бърнаут синдрома като голяма частот тях е
фокусирана най-вече върху специалистите от
помагащите професии. В България също са
правени такива изследвания: разпространението на бърнаут- синдрома в сферата на образованието и обслужването; равнище на бърнаут при работа със злоупотребяващи с психоактивни вещества; бърнаут – синдром при
хирургияни сестри в интензивни отделения и
др. Според Handerson бърнаут- синдрома засяга най- вече медицинските служители от
всички нива, като в някой случай се стига до
степен,пречеща на професионалната им себереализация. Особено рискова група са работещите с хронично нелечимо болни и умиращи. Тук се включват онкологични, психиатрични, пулмологични, хематологични отделения и други.

сионални ситуации особено неясни и безпереспективни. В ежедневието си здравните
специалисти поддържат широк спектър контакти: пациент (роднини) – медицинска сестра; медицинска сестра – лекар; санитар –
сестра и т.н, а неадекватното заплащане на
труда, големият обем писмена работа, недостигът на медицински консумативи, апаратура
и лекарства, честата смяна на инструкциите и
отговорностите и ролевите конфликти водят
до ежедневен, разнороден по интензитет
стрес. Като резултат от въздействието на тези
и други отрицателни аспекти на работата,
свързани със съдържанието и организацията
на труда (напр.:препълнени болнични стаи,
липса на подкрепа от администрацията и ръководството, взискателни или несътрудничещи пациенти и техни роднини)при медицинския персонал се появяват различностепенни показатели на изтощение. Те се изразяват във физически, психически и поведенчески симптоми.
Професионалните стресогенни рискови
фактори могат да се разделят общо на 5
групи:
•
Първа група – най-рисковата група е
при хора, упражняващи професии, при които
се осъществяват интензивни междуличностови контакти. В тази категория влизат- ръководители, учители, лекари, медицински и
социални работници;
•
Втора група – особно бързо професионално прегарят хората с интровертен характер, при които индивидуално-психологическите особености не са съгласувавани с професионалните изисквания на комуникативните
професии;
•
Трета група – хората, които изпитват
постоянни вътрешни страхове и притеснения
относно работата си;
•
Четвърта група – жени, преживявящи
дълготрайни вътрешни конфликти, породени
от противоречия между професионалните
задължения и семейните роли на майка и
съпруга. Особено рисков фактор е заемането
на висок пост, придружен с постоянно доказване на професионализъм в условия на жестока конкуренция с мъже;
•
Пета група – хора, които работят в условия на нестабилна трудова среда и имат
хронически страх от загуба на работа . [4]
За да има здравословна трудова среда найнапред трябва да бъдат сведени до минимум
физическите рискове. Здравните специалисти
са хора постоянно, изложени на риск от зара-

Теоретични аспекти на „бърнаут“ синдрома
На работещите в здравеопазването здравни
работници често се налага да се занимават с
проблемите на други хора, които повечето
пъти са със силен емоционален заряд: гняв,
страх, възмущение, болка от вида на тежкоболните деца, чевство за безпомощност и др.
Решаването на тези проблеми не винаги е
възможно и лесно, което прави редица профе-
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зяване, облъчване, отравяне и други негативни въздействия. При липсата на необходимите съвременна апаратура и консумативи
тези рискове нарастват. Застрашена категория
е радиологичният персонал, лъчетерапевтичните лаборанти и терапевти. От разнородни
физични агенти значително са застрашени
здравните специалисти в инфекциозните и
интензивните отделения. Едно от условията,
за да бъдат преодолени тези рискови фактори
е наличието на качествено медицинско обурудване и на достатъчно консумативи. Липсата им в повечето медицински заведения в
страната, както и намаляващият брой работещи медицински специалисти е стресов фактор за тях. Психо-социалните рискове също
са показатели с първостепенна важност. Терминът „бърнаут“ се използва за описание на
специфичния отговор вследствие нса силния
стрес,породен от емоционалното напрежение,
свързано с интензивната работа с други хора,
при което работещия вече не е способен да се
ангажира нормално с работата си. „Бърнаут“
синдромът обхваща следните аспекти:
•
Развитие на силно чувство на емоционално изтощение и умора , което често води
до отсъствие на емоционални реакции, разочарование, безнадеждност, дезинтересованост, апатия, яд и др. Това чувство на емоционална умора и опустошение е предизвикано
от упражняваната дейност. Емоционалното
изтощение, апатията и депресията сенатрупват и водят до психосоатични страдания –
гастрит, хронична умора, повишено кръвно и
др. Емоционалното изтощение се характеризира с липса на енергия, хронична умора,
често главоболие, напрежение в мускулите,
болки в гърба, безсъние, депресия, чувство на
безнадеждност и безпомощност, напрегнатост, повишена конфликтност, чести негативни и афективни реакции. При него се наблюдават наличие на прояви на умствено изтощение и изчерпване, ниска оценка на себереализацията, незадоволеност от работата,
която постепенно се прехвърля в междуличностните взаимоотношения и на живота като
цяло. Сред симптомите са : нежелание и липса на интерс към работата, преумора при изпълнение на обичайните задължения, чувство
за отчуждение, преобладаване на отрицателни
емоции, раздразнителност и нетърпимост към
околните, трудно съсредоточаване, чести
боледувания без видими причини. Емоционалното изтощение повишава риска от

развитието на сърдечно-съдови заболявания и
захарен диабет от втори тип.[5]
•
Дехуманизация и деперсонализация тенденция за развитие на отрицателни, цинични нагласи към тези, за чиито живот и
здраве професионалистът се грижи и отговаря. При персонализацията индивидът търси
смисъл и значение на собствения си живот,
контролира ситуациите и това, което му се
случва. Персонализацията е свързана с ценностната система и социализацията, с вътрешните и външните граници на индивида и
развитието на позитивно чувство на принадлежност и индентичност. При деперсонализацията всичко придобива негативни измерения, индивидът изпада в състояния на отчуждение и безсилие, както и в обезсмисляне и
очужденост от ценностите, липса на вяра в
себе си, разрушаване на идеали и липса на
увереност за реализация. В социалната сфера
деперсонализацията се появявя като безчувствено и нехуманно отношение към хората,
зависещи от дейността му. Вместо да утешава
и успокоява своите пациенти, се превръща в
източник на раздразнение и агресия. В училищната среда деперсонализацията може да
се прояви в убеждението на учителя,че единствено учениците са виновни за затрудненията в ученето ∕тяхната безотговорност, мързел, липса на интерес и т.н∕. Това отношение
може да не е проявено външно в началото, но
постепенно вътрешното раздразнение нараства и с времето се изявява все повече и води
до конфликти.
•
Намалена работоспособност и тенденция за отрицателна себеоценка, водеща до
чувството за некомпетентност – „че с нищо
не може да се справи“, невъзможност за справяне с текущи професионални задачи и др.
Постепенно вседствие на професионалното
прегаряне у специалиста възниква усещане и
чувство за некомпетентност в професионалната сфера, за провал в работата и несправяне
с нея. В тези ситуации се акцентира върху
личните неуспехи, а не върху постигнатото.
Професионалното прегаряне води към изтощение на енергийно- личностните ресурси
на човека и възниква в резултат на вътрешното натрупване на отрицателни, негативни
емоции без съответното вентилиране (освобождаване) от тях. Ако този процес остане
дълго време без внимание, прекъсването му
става много трудно. Бърнаут синдромът може
да се разбира като последна фаза от неуспешните опити на личността за справяне с отри-
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цателните стресиращи условия, т.е като резултат от непреодоления социален стрес. Той
е един вид душевно болестно състояние вив
връзка с професионалните контакти. Проблематиката на стресоустойчивостта на човека в
различните професии отдавна привлича вниманието на психолозите. Съществуват редица
професии, в които човек започва да изпитва
чувство за вътрешно емоционално изпепеляване, в резултат от необходимостта от контакти с много хора. Медицинските работници
постоянно се сблъскват съсъ страданието на
хората, затова са принудени да издигат своеобразна бариера за психологическа защита от
пациентите, в противен случай биха емоционално прегоряли. При това носещият бремето
на „комуникационния товар“ специалист е
принуден постоянно да пребивава в подтискаща го атмосфера на чужди отрицателни
емоции.
Според клиничните психолози емоционалното прегаряне представлява един вид на
придобит стереотип на емоционалното или
професионално поведение. Изпепеляването от
една страна позволява на човека образно казано да дозира и икономично да изразходва
енергийните ресурси на своето тяло, но същевременно може да се отрази неблагоприятно на изпълнението на професионалната му
дейност. До 1974 година преди Херберт Фроиндерберг да опише бърнаута като такъв, той
се е определял като стрес. Изхождайки от
презумцията, че бърнаутът е продължителен
стрес в условията на професионалната дейност можем да определим връзката между
стреса и бърнаута като линейна. Повишаващото се равнище на стрес води до повишаване на степента на проявление на сидрома на
бърнаут. [7]

рите на средата взаимодействат с индивидуалните характеристики. [9] Кери Чернис задълбочава тази тематична линия по посока на
изследвания, свързани с характеристиките на
професията и бърнаута като се фокусира на
връзката мецду работната среда и бърнаута.
Синдромът се разглежда и като един от новоописаните в психологическата литература
защитни механизми на личността, който предупреждава, сигнализира за настъпващи
проблеми и в този смисъл помага да се съхранят психическото и физическото здраве.
Той дава възможност на професионалиста да
изразходва енергийните си ресурси икономично и дозирано.
Обобщено този синдром може да се опише
като състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и безнадездност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към работата, живота и другите хора. Най- често той
се развива при работещите в различните сфери на здравеоопазването, образованието, обслужването и социалната сфера т.е професии,
при които специалистите се занимавват всекидневно
и
интензивно
с
проблемите(здравословни, социални или психологически) на други хора. Изследвания сочат, че
бърнаут е в известен смисъл заразителен – поточно, ако в организацията има служител,
който го преживява, това неминуемо се отразява и на колегите му. (Ценова, б., 1993) [2]
Симптоми на бърнаута:
Синдромът на професионално изпепеляване се проявява с физиологични, когнитивни, емоционални и поведенчески симптоми. Те зависят от индивидуалните особености на личността:
•
Физиологични – хронична умора, понижена устойчивост към простудни и вирусни инфекции, главоболие, гастроинтестинални разтройства (гастрит, язва на стомаха
или дванадесетопръстника), загуба на тегло и
други;
•
Когнитивни – ригидност в мисленето
и действията, дистанциране и отбранителна
нагласа спрямо проблемите, които трябва да
разрешат, отрицателно или цинично отношение към работата и колегите;
•
Емоционални - чувство за професионален провал, безпомощност и безнадеждност, чуство за вина към търсещите помощ,
скука, раздразнителност, намалена чувстви-

Концепции на Херберт Фроинденбергер,
Кристина Маслач и Кери Чернис
Фроинденбергер описва синдромът на
професионално изчерпване „бърнаут“ при
работещи в социални служби, които след
около година работа ставали депресивни,
нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели.[6]Авторът изследва индивидуалните
способности за справяне в стресови ситуациина основата на клиничния подход. Кристина
Маслач – американски психолог избира емпиричната перспектива за изследване на бърнаут. Тя допуска, че ситуационните и факто-
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телност и недоверие в хората, с които работят;
•
Поведенчески – някои индивиди започват често да се оплакват, превръщайки се
в хронично, недоволни мърморковци, при
други се повишава склонността към рисково
поведение или приемане на опиати, трети
намаляват темпото и ефективността на работата, увеличаваики прекъсванията и отсъствията от работа, а удължените почивки зачестяват.
Американската психологическа асоциация
описва четири стадия в развитието на този
синдром. [11] По техни наблюдения тези стадии преминават бързо един в друг и „жертвата“ на професионалното прегаряне рядко
осъзнава своя проблем навреме и на ранен
етап от развитеито. Соматичното и психичното състояние се развива интензивно в пососка задълбочаване.

ния, за да компенсират стреса , на който са
подложени. Не рядко се увеличава употребата
на алкохол, медикаменти, наркотици или се
развива повишена страст към пазаруване.
Губи се интересът към работата и се снижава
продуктивността на труда. Едновременно с
това се увеличава цинизма и критичността
към работодателя. Често към края на този
стадии се развиват хронични заболявания,
които още повече намаляват работоспособността и засилват негативното отношение към
работата. Първите физически признаци са:
безсъние, промяна в апетита и теглото, често
боледуване.
4. Стадии на пълно „изгаряне“ – между
първата и тази последна фаза на развитие на
бърнаут могат да минат средно 3-4 години ,
но понякога са достатъчни и само няколко
месеца. Основният симптом е чувството на
отчаяние. Страдащият се чувства „изцеден“ и
единственият изход, който вижда е напускането на работа, като в същото време не желае
и не може да избяга от отговорността за нея.
Последиците на бърнаут могат да бъдат –
мозъчен инсулт, нервно-психическо изтощение и дори поява на суицидни мисли. Голяма
част от засегнатите се смятат за виновни за
случилото се и в комбинация с отчаянието не
виждат изход от ситуацията.

Стадии в развитието на синдрома „Бърнаут“:
1. Стадии на „медения месец“ – по време на тази фаза индивидът е значително
удовлетворен от своята работа. Големите надежди и мечти , творческата свобода на работното място създават и високи очаквания.
Ако тези условия липсват, синдромът се развива изключително рядко, защото още в самото начало в работата не се влагат много
сили и надежди.
2. Стадии
на
пробуждането
/отрезвяването/ - в тази фаза засегнатият започва да разбира, че неговите очаквания и
надежди по отношение на професията, работодателя и колегите са били малко прибързани. Работникът вижда , че професионалните
му очаквания са били високи и донякъде
грешни. В резултат на това откритие той започва да работи по-интензивно и по-продължително. Така се подлага на допълнителен
стрес , надявайки се по този начин да реализира мечтата си. „Жертвите“ на бърнаут стават вяли, уморени, фрустрирани, губят увереност в силите и професионалните си възможности. Дистресът се увеличава и негово следствие се явява появата на умора , гняв и неудовлетвореност.
3. Стадии на загуба на работния тонус през тази фаза повишеният интерес към работата постепенно се заменя с постоянно раздразнение и чувство на умора. Променя се
ритъмът на хранене и сън . Страдащите от
синдрома често намират странични занима-

Заключение
Възникването на синдрома „бурнаут“ е
обусловено от същността на работата. Според
Ценова (1996) [3] той е един професионален
феномен, при които последствията са свързани с работтата, но проблемите могат да се
пренасят и в личния живот. Ценова посочва,
че между работещия и шест ключови области
на работната среда: трудово натоварване,
контрол, възнаграждение, общност, справедливост и ценности, внасят различни переспективи във взаимодействието мецду хората
и ситуацията на работа. Колкото по-голямо е
хроничното несъответствие, толкова по-голяма е вероятността от възникване на бърнаут, който на свои ред води до редица отрицателни последствия за индивида и организацията, т.е бърнаут е значим медиатор на причинната връзка постижение – производителност – здраве.
Очевидна е необходимостта от предприемането на своевременни и конкретни мерки
по отношение на разработването и прилагането на превантивна програма, която да е
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съобразена с очертаните параметри на проблема, т.е да бъде диференцирана както по
отношение на проявите на професионален
стрес и професионално изпепеляване, така и
по отношение на различните етапи в тяхното
развитие. [1] Може да се направи извода, че
интервенциите за превенция на професионален стрес и изпепеляване трябва да се провеждат главно на организационно ниво при
диференциран подход на различните йерархични равнища. За тази цел при изследванията на стреса при медицински специалисти е
добре да се прилагат методи за събиране на
предложения за корекции с помоща на въпросници и групова работа.

Inventory. Manual. Palo Alto, CA, Consiling
Psychology Press, 1986.
4. Ценова, Б., Авторизиран превод на
JSS (C.D. Spielberger, PAR 1994), скала за
определяне на силата и честотата на
стресорите на работа, НЦХ, София, 1996
5. Ценова,
Б.,
Психосоматични
оплаквания при соматична медицина, 1998,
1/2, 154-157.
6. Freudenberger, H.J.; Staff Burnaut; J Soc
Issues; 1974; 307: 159-165
7. Goldberg, L., Breznitz, Sh.; Handbook
of Stress – Theoretical and Clinical Aspects;
Free Press, N.Y. 1993; 396-399
8. James L. R. , Sells S. B. (1981), Psychological Climate: Theoretical perspective and
empirical research, in D. Magnuson (Ed.) Toward a Psychology of Situations: An Interactional Perspective, Hillsdale, New Jersey, 275296
9. Maslach,C., Jackon, S.E. (1981). The
measurement of experienced burnout. J of Occ
Behav, 2, 99-113.
10. Soderfeldt, W.;Burnout in Social Workers; Social Works; vol. 40, Sept. 1995
11. United Nations; United Nations Stress
Management Booklet; 1995; 24

Литература
1. Ненова, А.,Рашева, А., Даскалов, Кр.,
Маринов, И., Burnout и общи характеристики
на работа на медицинския персонал в
клиники за консервативно лечение. III
Национален конгрес по психология., Сборник
с доклади.,С., 2005; 316.
2. Ценова, Б.,Феноменът бърнаут. Бълг.
сп. по Психология, 4, 35-56.
3. Ценова,
Б.,
Велкова,
Д.
Психосоциални фактори и стрес при
медицински сестри. Проблеми на хигиената,
1999р 1р23-31Maslach,C.,S.E. Maslach Burnaut

Автор: anirasheva@abv.bg

35

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM XIII (4) 2017

VOL. XIII (4) 2017

СОЦИАЛНА РАБОТА С МЛАДЕЖИ С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОТКЛОНЕНИЯ:
СЪПРОТИВИ ЗА ПРОМЯНА И МОТИВАЦИЯ
Теодорина Милушева
SOCIAL WORK WITH YOUND ADULTS WITH DEVIANT BEHAVIOR: RESISTANCE FOR
CHANGE AND MOTIVATION
Teodorina Milusheva
ABSTRACT: This article reviews some features of the helping process in the social work with young adults
with deviant behavior. The empirical study focuses on two specific personality and dispositional variables – the
client`s resistance for change and specific motives for engaging the social work process. The author's thesis is
focused on defining the resistance for change and low motivation as resources which benefit the professional to
reference and indicate specific dynamics in the process of change of behavior, attitude, personal beliefs, etc. At
the end of the study some methodological recommendations are outlined. They were especially designed to facilitate and improve interaction between the client and the social worker, so as to support and promote the
change of the individual. The dynamics of the client`s personal and behavioral transformation requires different
approach by the specialist in every stage of change. This suppose reception of different interactional incentives,
thematic core and motivational techniques.
The social worker`s professional efforts in the precontemplation stage should emphasize on building an idea
in client about his own personality and such issues as personal goals, strengths and weaknesses, problems and
factors which maintain the dysfunction. In the contemplation stage creating a new point of view is essential for
client`s insight. The skillful and friendly approach towards the client supports interaction. Main priorities in the
action stage focus on emotional support, encouragement and positive feedback to client`s intentional change. In
the maintenance stage the social worker helps the individual`s resocialization, social functioning and new social
skills. Main priority here however is relapse prevention.
Key words: Social work, Young adults with deviant behavior, Resistance for change, Motivation, Stages of
change, Methodological recommendations

Съществен аспект в социалната работа по
случай е наличието на някои динамични личностно-диспозиционни променливи, които
могат да бъдат успешно използвани като индикатори за личностната промяна на клиента
– особено, когато тази промяна е предмет на
психосоциалната интервенция. Съпротивите
на клиента и липсата на мотивация за ангажиране в процеса на социална работа често се
разглежда от специалистите като пречка за
постигането на заложените в плана цели.
Един по-различен подход към интерпретацията на съпротивите и ниската мотивация на клиента би могъл да помогне на специалиста лесно да се ориентира в динамиката
на промените в нагласите на клиента, без това
да изисква от него специфична и допълнителна диагностична оценка. Знанието за процесите на промяна от друга страна може да
послужи и като превантивен фактор по отно-

шение мотивацията, желанието и готовността
на специалиста да работи с клиенти с подобен
поведенчески и мотивационен профил. Настоящото изследване прави опит да разгледа и
оцени съпротивите на клиента и динамичната
мотивация за промяна като ресурс и ценен
индикативен ориентир в работата на социалния работник.
Проучвателната, аналитична и оценъчна
работа, която социалният работник извършва
при работата си по случай, има за цел да „види“ в динамична картина случая. Това означава, че трябва да се проследят причинноследствените връзки между трите нива (клиент-проблем-обстоятелства), да се изясни
съществуващата взаимозависимост и взаимоотношенията, в които се намират, както и
качеството на изменение на тези взаимовръзки [1, с. 9]. След установяването и задълбочената оценка на динамиката и причинно-
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следствения характер между споменатите
вече три нива, визията и разбирането на социалния работник за причините за конкретния
проблем намира отражение във формулировката на случая, където „аналитичните, оценъчните и планиращите дейности се срещат,
за да дадат един съгласуван теоретико-обяснителен и интервенционен модел на проблемите на клиента, причините, които ги пораждат и поддържат, факторите, които им влияят,
условията и пътищата за изход и решение“ [1,
с. 9].
Поведенческата промяна е процес, който
преминава през няколко различни стадия и
включва когнитивното и афективно осмисляне на случващата се промяна. Промяната
включва целенасочената и съзнателна работа
на личността за постигането й. Според модела на Дж. Прохаска поведенческата промяна е мотивирана и целенасочена дейност на
личността за постигане на ново желано състояние [6, p. 15-18; 10, p. 104-105]. Мотивацията на личността преминава през няколко
стадия, които обикновено се разгръщат постепенно във времето и включват различни
нагласи и вярвания. Крайна цел на социалната работа може да бъде поведенческата
промяна, но преминавайки през всеки един от
стадиите, социалният работник трябва да
познава механизмите и различните техники,
благодарение на които клиентът му може да
преминава във всеки следващия стадий, така
че да се придвижи до крайната си цел. Стадиите, през които преминават индивидите в
своята поведенческа трансформация, са:
предразмисъл, размисъл, действие и поддържане. В стадия на предразмисъл индивидът
не осъзнава своето поведение като проблемно
и не смята, че то му носи загуби или крие
рискове за него. При употребата на ПАВ това
може да бъде например етапът на експериментиране с веществото. Характерно за този
стадий е, че мотивите за задържане могат да
варират – например поради липса на знание
или поради вярването, че определеното поведение не е проблем, както и отказ от полагането на усилия за справяне заради неуспех в
това начинание в миналото. В стадия на размисъл индивидът започва да усеща и разбира,
че конкретното му поведение може да бъде
определено като проблемно и крие рискове за
него. Не е изключено да се търси информация
за проблема, рисковете, които конкретното
поведение крие, както и възможните решения
за справяне. Стадия на действие се характе-

ризира с това, че индивидът предприема конкретни действия за справяне с проблема, целенасочен и усърден е в спазването на нови
правила и демонстрира постоянство по отношение на промяната. Ако за период над шест
месеца се следва новото поведение, може да
се твърди, че индивидът се намира в стадия
на поддържане. Специфичното по отношение
на промяната според трантеоретияния модел
е, че този процес е динамичен и цикличен.
Рецидив е възможен във всеки един от стадиите на поведенческа промяна и е трудно да се
прогнозират с пълна точност рисковете, които могат да върнат личността в изходна ситуация.
От друга страна мотивацията в индивидите
се концептуализира не като личностна черта,
а като част от процеса на промяна, при който
стадиите на размисъл и подготовка са важни
първи стъпки за постигане на позитивна поведенческа промяна. Мотивационното интервю като метод за мотивиране например
залага на качествено различен подход по отношението на взаимодействието специалистклиент, защото отрича конфронтацията като
ефективна стратегия за постигане на целите
на помагащия процес [7, p. 16]. Милър предлага техники на взаимодействие, благодарение на които специалистът да избягва
поведенията, които блокират промяната, водят до отрицание и включване на личните
съпротиви на клиента (например да се избягва
навикът да се дават аргументи на клиента
за промяна, да се поддържа ролята на експерт, да се критикува, засрамва или обвинява, да се поставят етикети на поведението на клиента, да се бърза и др.) [3. с. 93].
В практиката на социалния работник винаги могат да бъдат интегрирани методи,
подходи и техники, които да влияят положително на мотивацията на клиента, така че той
да бъде активна страна в интеракцията и да
работи в посока на осъзната и желана поведенческа промяна. Прилаганите в процеса на
социална работа мотивационни техники имат
за цел да насърчат и подтикнат клиента към
целенасочени действия, да го подготвят за
участието в този процес и да задържат за
продължително време устойчив интереса и
усилията му. Мотивационните методи и техники също така подпомагат ангажираността и
активността на клиента, поддържат в дългосрочен план положителните ефекти от интервенциите, стимулират интроспекцията и саморефлексията, така че в случаите, когато
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проблемното поведение рецидивира, индивидът сам да потърси професионална помощ и
подкрепа. Често работата на социалния работник е насочвана не само към изграждането
на мотивация за промяна у клиента, а също
така към засилване на мотивацията за участие
в процеса на подпомагане. В много случаи
това касае липсата на доброволност на участие, което предполага включването на техники от страна на социалния работник за изграждане на доверие, стимулиране на сътрудничеството, активиране на мотивацията,
преодоляване на конфронтацията и поддържане не продуктивни работни взаимоотношения [2, с. 72].
В работния етап от социалната работа
по случай започва осъществяването на същинските дейности, предвидени в индивидуалния план. Това означава, че работата приоритетно е насочена към формулирането на
проблеми, задълбочаването и разширяването
на оценката, формулирането на цели и реализирането на конкретни психосоциални интервенции. Фокус на всяко едно от тези нива
следва да бъде мотивацията за промяна на
клиента. Така например задълбочената оценка ще помогне на специалиста да идентифицира темите, които са значими за клиента и биха могли да се трансформират впоследствие в мотиви в полза на промяната. Работата със съпротивите на клиента улеснява
социалния работник да откроява темите, които предизвикват тревожност, което е отправна точка при избора на специфичен подход, който да насърчава споделянето и себеразкриването. Препоръчва се специалистите
да внимават и идентифицират включваните
от клиентите защитни механизми в процеса
на социална работа, да се търси отговор на
това кое ги провокира, дали са дълбоки, привидни или повърхностни [4, с. 353].

социалната работа с клиенти с нестабилна
мотивация амбивалентността да се разглежда
като ценен ресурс за придвижване на индивида от състоянието, при което се поддържат
дезадаптивните поведенчески модели, към
състоянието, при което съществуващата зависимост е преодоляна. Може да се каже, че
желанието за промяна се заражда от амбивалентността – макар клиентът да губи своето
спокойствие, да чувства нетърпение и често
разкъсваща тревога, той придобива ново знание, което създава стимул за движение по
посока на промяната. За осъзнаване двойствеността на аргументите за промяна, специалистът може използва като техника т.нар.
балансна карта на решението [8, p. 43-45].
От друга страна съпротивите на клиента се
дефинират като реч, която сигнализира за
отдалечаване от определен тип промяна. В
терапевтичната работа, както и в процеса на
социалната работа могат да бъдат отличени
различни видове съпротиви на клиента – спорене, прекъсване, отричане, пренебрегване.
Смята се, че колкото повече реакции на съпротива се появяват в една консултативна сесия, толкова повече човек продължава да
поддържа проблемното си поведение в следващите 3, 6 и 12 месеца по-късно. Съпротивите също могат да бъдат използвани като
ресурс в консултативната работа. Това, че
заема прекалено защитно положение в консултативния процес, означава, че клиентът
проявява реакция към изискванията за промяна, взема отношение и влиза в активно
взаимоотношение, макар то да е защитно.
Съпротивите могат да бъдат използвани за
изследване на проблемните области и лични
граници във формулировката по случая и да
дадат насоки на специалиста как да промени
стратегията на подаваните от него вербални
стимули, за да бъдат съпротивите намалени.
Ако например консултантът продължи да
заема позиция, защитаваща промяната, клиентът, борейки се за своята автономна позиция, ще пренебрегне значими рационални
аргументи в полза на промяната. В много
случаи липсата на включени съпротиви от
страна на клиента се интерпретира като негативен признак на промяната. Това може да
подсказва например, че клиентът е апатичен и
по никакъв начин не е ангажиран с разговора
за промяна [3, с. 45-47].
Настоящото емпирично изследване има за
цел да установи каква е динамиката на съпротивите на юноши и младежи с девиантно по-

Амбивалентност и съпротиви – бариери
и ресурси при социалната работа с юноши
и младежи с девиантно поведение
Амбивалентността е състояние, при което
клиентът има съзнание за проблема, но същевременно с това формулира аргументи,
които го задържат в актуалното му статукво.
Възможно е личността да преживява вътрешен конфликт от типа „привличане–отблъскване“ именно поради съзнанието, което има
за негативните аспекти на поведението, или
поради загубите, които търпи. Би следвало в
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ведение в процеса на социална работа и по
какъв начин мотивите им за ползване на определен тип социални услуги се променя
спрямо стадия на поведенческа промяна. Изследването е проведено в няколко различни
типа социални заведения, както и програми за
психосоциална рехабилитация на лица с поведенчески отклонения. Извадката се състои
от 109 юноши и младежи, потребители на
социални услуги в Център за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ), център за временно настаняване (ЦВН), терапевтични общности и
рехабилитационни програми. При всички
изследваните лица има ясна индикация за
определен тип поведенческа дисфункция (агресия, употреба на ПАВ, злоупотреба с алкохол, рисково сексуално поведение, скитничество и др.). За целите на емпиричното
изследване са конструирани някои скали от
автора на изследването, а други въпросници
са преведени и адаптирани специално за случая. Променливите, които се разглеждат в
динамична взаимовръзка, са: стадии на поведенческа промяна, съпротиви на клиента по
отношение на личностната трансформация и
интеракцията му със специалиста, както и
мотивите за ползването на определен тип
социална услуга.
За изследване на съпротивите на клиента
са използвани два различни изследователски
инструмента. Скалата „Съпротиви към промяната“ (Resistance to Change Scale) е разработена от Shaul Oreg и се състои от 17 твърдения, касаещи промяната на индивида – отношение към промяната, емоции, свързани с
нея, и устойчивост на когнитивните и поведенчески сценарии [9, p. 680-693]. Скалата
оценява индивидуалните тенденции към съпротива и избягване на промяната, както и
цялостната оценка на промяната от индивида
като негативна. Инструментът изследва 4
типа съпротиви, свързани с промяната – търсене на рутина (поведенчески компонент на
съпротивата за промяна), емоционална реакция (нивото стрес и тревога, предизвикан от
промяната), краткосрочен фокус (степента, в
която индивидите се объркват вследствие на
краткосрочните неудобства, предизвикани от
промяната), когнитивна ригидност (честотата
и лекотата, с която индивидите променят своето мнение и нагласи) . С помощта на ликертова скала, със степените от 1 до 6, изследваното лице определя доколко всяко едно от
твърденията е валидно за него. Вторият изследователски инструмент за оценка на типо-

вете съпротиви е скала „Категории съпротивляващо се поведение на клиента“. Скалата
изследва основните съпротиви, използвани от
индивидите в процеса на социална работа –
спорене, прекъсване, отричане, пренебрегване. Всяка от субскалите се състои от определен брой твърдения, които социалният работник може да приеме или отхвърли, приписвайки им стойност от ликертова скала със
степен от 0 до 4. Изследваните форми на съпротива на клиента са поведенчески категории,
конкретно наблюдаеми в процеса на социална
и терапевтична работа, а не безсъзнателни
процеси [3, с. 88-90].
За изследване на мотивите за поведенческа
промяна и лични цели на клиентите е конструиран въпросник, който цели идентифициране на всички специфични мотиви за поведенческа промяна, свободно формулирани от
потребителите на социални услуги, и е предмет на качествен анализ. Тъй като мотивите
на изследваните лица са дълбоко лични и
субективно-ценностни формулировки, свободното им изразяване посредством зададени
отворени въпроси подпомага специфичния
аналитико-изследователски контекст. За нуждите на количествения анализ индивидуалните мотиви за поведенческа промяна са
трансформирани в смислово-съдържателни
ядра:
 Мотиви за промяна, касаещи проблемното поведение;
 Мотиви за промяна, касаещи личностното развитие
 Мотиви за промяна, касаещи социално-икономическия статус
 Мотиви за промяна, касаещи взаимоотношенията
 Псевдо мотиви и цели за поведенческа промяна
Анализ на данните от емпиричното изследване
Съпротивите за промяна на личността
са важен аспект на процеса на мотивиране за
промяна. Четирите типа съпротиви, оценявани от младежите, са търсенето на рутина,
емоционалната реакция, краткосрочния фокус
и когнитивната ригидност (вж. Таблица 1).
Според данните от проведеното изследване
младежите от центровете за временно настаняване показват най-голяма склонност да
проявяват когнитивна ригидност (4,37) и
емоционална реакция (3,43 и 3,45). По отно-
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шение желанието за промяна (търсене на рутина) изследваните лица показват най-малко
желание да се променят, а промените често
интерпретират като негативни и нежелани от
тях. Това означава, че в разговори, водени с
клиенти с проблемно поведение, би следвало
и е препоръчително да не се насочват темите
директно към необходимостта от промяна. В
значително по-ниска степен на интензивност
при младежите се проявяват съпротивите
краткосрочен фокус (2,30) и търсене на рутина (2,80). За младежите от терапевтичните
общности най-характерна е проявата на когнитивна ригидност (4,04) и емоционална реакция (3,43). В най-малка степен склонни са
да проявяват когнитивна ригидност са младежите от рехабилитиционните програми
(2,88).
Макар и с различни стойности по четирите
субскали младежите от разглежданите социални заведения показват сходни тенденции –
с най-висок резултат е когнитивната ригидност, следвана от емоционалната реакция,
краткосрочния фокус и търсенето на рутина.
Това означава, че изследваните лица сравнително трудно променят мнението си, а вярванията и нагласите им са устойчиви във времето. Когнитивната ригидност може да има и
негативен аспект, особено при хора, поддържащи проблемни поведенчески модели. Често
при работата със съпротивите от подобен род
следва да се трансформират когнитивните
схеми на индивида, защото именно начинът
на преработване на постъпилата от средата

информация и интерпретирането й подтикват
личността да се държи по определен начин.
Относно изследваните съпротиви в процеса на социална работа, оценени от социалните работници, се вижда, че младежите са
най-склонни да отричат проблемните аспекти
на своето поведение (2,37), да прекъсват своя
социален работник (2,01) и да спорят с него
(1,96). Младежите от центровете за временно
настаняване са склонни да спорят (1,94) и да
отричат своите проблеми (1,80). В значително
по-ниска степен младежите от терапевтичните общности използват отричането (1,79) и
прекъсването (1,47) като вид съпротива. Изследваните в рехабилитационните програми
лица също така в малка степен са склонни да
проявяват съпротиви като отричане (1,67) и
пренебрегване на специалиста, който работи с
тях (1,30).
Младежите с по-висока степен на мотивация за промяна реагират на предприетите
интервенции, включвайки по-малко лични
съпротиви в процеса на социална работа.
Както показва разпределението на средните
стойности на типа съпротива на клиента, оценен от специалистите, изглежда, че в стадия
на предразмисъл индивидите са най-склонни
да се съпротивляват на насочените интервенции и говоренето за промяна. Основни типове
съпротиви като споренето, прекъсването,
отричането и пренебрегването бележат намаляване на средните стойности, предвижвайки
се нагоре в стадиите на промяна.
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Таблица 1. Категории съпротивляващо се поведение (разпределение на средни стойности по институции)
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Таблица 2. Типове съпротиви в процеса на социална работа, оценени от специалистите (средни стойности)
Стадий на
Спорене Прекъсване Отричане
Пренебрегване
поведенческа
промяна
Предразмисъл 1,87
1,7
2,1
1,48
Размисъл
1,5
1,6
1,33
1,3
Действие
1,37
1,32
1,55
0,90
Поддържане
1,23
1,24
1,67
1,19
Минимална/
0-4
0-4
0-4
0-4
максимална
стойност на
скалата

Както показва разпределението на средните стойности на съпротивите за промяна по
стадии на поведенческа промяна (вж. Таблица
2), най-висока е измерената стойност на споренето като съпротива на клиента в стадия на
предразмисъл (1,87), а най-ниска в стадия на
поддържане (1,23). Подобен е резултатът и
при прекъсването като съпротива на клиента
– изглежда, че най-склонни да прекъсват по
време на разговор своите социални работници
са клиентите в стадия на предразмисъл (1,7), а
най-малко правят това в стадия на поддържане (1,24). Отричането като съпротива бележи своите най-високи стойности в стадия
на предразмисъл (2,1), като най-малко склонни са клиентите да отричат своя поведенчески проблем в стадия на размисъл
(1,33). Пренебрегването също е най-характерно за клиентите в стадия на предразмисъл,
а най-малко се среща като тип съпротива в
стадия на действие (0,90).
В изследването са измерени също така
силни положителни корелационни зависимости между типовете съпротиви, което означава, че всяка една от съпротивите не е
изолирано явление, а се проявява в комбинация с друга съпротива. Така например е отче-

тена силна положителна взаимовръзка между
споренето и прекъсването (,842), споренето и
отричането (,688), споренето и пренебрегването (,664), между пренебрегването и прекъсването (,601). Тези няколко съпротиви образуват група с високи интеркорелации, която
формира модел на активно външно поведенческо и вербално изразяване на реакцията.
Данните говорят, че изменението на мотивацията за промяна е съпътствано и от намаляване на степента, в която клиентите реагират със съпротива на интервенциите, насочени към промяна на проблемното поведение.
В методически план резултатите говорят,
че има възможност съпротивите на клиента в
процеса на социална работа да не бъдат разглеждани единствено като възпрепятстващи
промяната на индивида. Съпротивите могат
да бъдат и индикатор за стадия на поведенческа промяна, в която клиентът се намира.
Освен това включването на определени съпротиви при говоренето за промяна би могло
да помогне на социалния работник да идентифицира темите, които предизвикват тревожност в клиента. В този смисъл, съчетани с
подходящия подход от страна на специалиста, съпротивите са ценен ресурс в процеса
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на предразмисъл са отговорили, че биха желали да научат нещо ново за себе си от срещите и разговорите със социалните работници. Това много често включва теми, свързани
с получаването на нова перспектива по отношение на професионалната ориентация и работа на младежите, както и желанието им да
научат повече за самите себе си („кой съм
аз“, „от къде идвам“, „къде отивам“, „в какво
вярвам“, „какво е моето място сред останалите хора“, „как останалите хора ме приемат“,
„какви са моите ценности“, „какви са моите
умения и способности“, „нужно ли е да променя нещо в себе си“, „какво мога да направя,
за да се променя“). 4,2% от младежите в стадия на предразмисъл не са отговорили на
въпроса за мотивите да участват в съвместната работа със социалния работник.
100% от попадащите в стадия на размисъл
младежи са отговорили, че за тях е важно да
получават различна гледна точка от специалистите, с които работят, така че да научават
нови неща за себе си и да получат нова перспектива на възможностите за промяна. Категоричният отговор на тази група изследвани
лица изглежда логичен от гледна точка на
спецификата психичните конфликти, свързани с динамиката на вътрешния процес в
стадия на размисъл. Изглежда, че в стадия на
размисъл от изключително значение е работата с нагласите на индивидите по отношение
на необходимостта от промяна – дали промяна въобще е необходима, защо, как може да
бъде постигната, кои са най-големите ресурси
на личността, които биха я подпомогнали.
Следва да се отбележи, че в този стадий найзначимата част от интервенцията е свързана с
оценката и трансформацията на когнитивните
схеми на индивида по отношение на поведенческата девиация и необходимостта от промяна. Т.е. активната част от работата със социалния работник предполага преди всичко
разговори за изграждане на мотивация за
промяна – формулиране на мотиви в полза на
промяната, работа върху важността на поведенческата промяна и увереността на индивида, че може да се справи с нея.
При младежите в стадия на действие като
преобладаващ мотив за участие в съвместната
работа със социалния работник и дейностите
в институцията (60,6%) може да се посочи

на мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение.
Част от качествения анализ в дисертационното изследване включваше интерпретация
на отговорите на изследваните лица по отношение на причините, поради които участват в
съвместната работа със социалния работник и
дейностите в институцията. В бланката за
отговори изследваните лица формулираха
свободно своите мотиви, след което, за целите на анализа, се наложи да бъдат идентифицирани и категоризирани специфичните
съдържателни ядра, така че причините за
участие на младежите в дейностите в институцията да имат количествен израз (процентно разпределение и честота на даваните отговори по стадии на поведенческа промяна)
(вж. Таблица 3).
В стадия на предразмисъл най-голям процент от изследваните лица (44,4%) твърдят,
че участват в срещите със социалния работник, защото получават определена помощ,
емоционална подкрепа или разбиране. Следва
да се отбележи също така, че под понятието
„помощ“ младежите в стадия на предразмисъл не визират дейности и интервенции, свързани с поведенческата промяна. Обикновено
за младежите в този стадий това означава, че
те получават услуги, които са свързани с материална подкрепа, достъп до информация,
посредничество. Въпреки различната интерпретация на понятието „помощ“ тези младежи
изпитват необходимост от доверителна връзка със социалния работник, имат потребност
от споделяне. В стадия на предразмисъл
19,4% от младежите твърдят, че не участват в
срещите със социалния си работник или ако
го правят (22,2%), това е по задължение. Данните показват, че близо 40% от отговорилите
на този въпрос не виждат никакъв смисъл в
това да участват в срещите със специалистите
от институцията, чиито социални услуги ползват. Това изглежда притеснителна тенденция, най-вече с оглед на факта, че именно
целенасочената работа и интеракция на специалиста с клиента е определящ фактор за
изграждане на мотивация за промяна. Част от
отговорите на изследваните лица са интерпретирани като съществуваща потребност от
самопознание и получаване на различна гледна точка. Почти 10% от младежите в стадия
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потребността от получаване на подкрепа,
помощ и разбиране. Тук потребността е свързана преди всичко с нуждата от получаване на
професионална помощ, която се изразява в
конкретни и насочени към индивида психосоциални интервенции за преодоляване на
поведенческото отклонение. 33,3% от изследваните лица в този стадий оценяват положително различната гледна точка, която получават от работещите с тях специалисти.
Често в стадия на действие социалните работници работят с младежите с девиантно
поведение за изграждане на реалистична самооценка, повишаване на Аз-ефективността и
изграждането на разнообразни социални умения.
При младежите от стадия на поддържане
най-характерен мотив за участието в съвместната работа със специалистите е получаването на подкрепа, помощ и разбиране
(87,5%). Останалите 12,5% оценяват положително възможността да получат различна
гледна точка и да научат нови неща за себе
си. Най-характерно за стадия на поддържане
е, че младежите са постигнали желаната поведенческа промяна, като по-нататък имат
необходимост от помощ и подкрепа, свързани
преди всичко с успешната ресоциализация и
подобряване на социалното функциониране.
Вероятно този стадий е един от най-активните от гледна точка на социалната работа
етапи и предполага намеса от страна на социалния работник на ниво социални умения,
социално функциониране, ресоциализация,
посредничество и застъпничество.
Мотивите на изследваните лица по отношение на съвместната им работа и сътрудничество със социалните работници варират в
относително широк диапазон във всеки един

от четирите стадия на поведенческа промяна.
От методическа гледна точка би следвало да
се препоръча в стадия на предразмисъл да се
дава повече възможност на младежите да
разговарят предимно за актуалните за тях
теми. Това означава социалният работник да
планира работата си по отношение на целите
за поведенческа промяна така, че да оставя
достатъчно време младежите да могат да разговарят свободно за това, което ги интересува
и вълнува. Подобен подход би позволил да се
изградят доверителни взаимоотношения между клиента и социалния работник, да се избегнат съпротивите при говоренето за основния проблем, да се договорят съвместни
дейности. Актуална за намиращите се в стадия на размисъл изследвани лица е потребността от самопознание. Това включва всички
тези теми и въпроси, които подпомагат индивида в неговата самооценка, самопознание и
приемане. Тук значими стават въпросите,
свързани с поведенческата промяна, което
означава, че би било полезно, ако социалният
работник успее да свърже съдържателно двете теми в актуалния за клиента проблем. За
младежите в стадия на действие от изключителна важност е получаването на обратна
връзка от страна на социалния работник. Това
означава, че младежите очакват одобрение и
приемане на предприетите от тях действия,
търсят информация, отнасяща се до ефективността на интервенциите в конкретния случай, искат насоки относно възможностите да
подобрят представянето си. В стадия на поддържане младежите имат необходимост преди всичко от помощ и подкрепа, свързани с
подобряване на нивата на социално функциониране.

Таблица 3. Мотиви на клиента за участие в съвместната работа със социалния работни и дейностите в
институцията (според стадия на поведенческа промяна)
Получавам
различна глед- Получавам
Не е посочен
на точка и
подкрепа, поПо задължение
Не участвам
отговор
научавам нови мощ и разбинеща за себе
ране
си
Предразмисъл 4,2%
22,2%
9,7%
44,4%
19,4%
Размисъл
0
0
100%
0
0
Действие
6,1%
0
33,3%
60,6%
0
Поддържане
0
0
12,5%
87,5%
0
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Мотивите на клиента за участие в съвместната работа със социалния работник могат
да бъдат определени като външни и вътрешни. Ако външната мотивация се определя
от очакването на клиента да получи определени стимули или възнаграждение за своята
активност, то вътрешната мотивация се формира вследствие потребността на индивида да
бъде автономен и независим, да научи нещо
ново за себе си и причините за състоянието
си, със собствени усилия да преодолее определена трудност като форма на предизвикателство и самодоказване.
Според мотивационната теория на E. Deci
поведението на индивидите може да бъде
подкрепено от два типа мотивиращи фактори
– вътрешни и външни. Вътрешната мотивация представлява подтик за формиране на
поведение, което се случва не заради видими
външни награди или стимули, а причина,
която е свързана с много по-дълбоки вътрешно-субективни особености на личността.
Според E. Deci вътрешномотивирани са тези
дейности, които индивидът извършва не поради вероятността по получаването на определена награда, а поради дейностите сами по
себе си [5, p. 23; 11, p. 61]. Пример за подобно
поведение би могло да бъде усвояването на
знания не поради някакви външни мотиватори (положителна оценка, мнение на околните и т.н.), а заради знанията като лична
удовлетвореност на индивида. За вътрешни
мотивиращи фактори се приемат интересът
на индивида, постиженията, отговорността и
компетентността, удовлетворението, забавлението. За вътрешни мотиватори се определят
също тези субективни усещания, произлизащи от актулното изпълнение на задачата
или работата.

- Ценен диагностичен ресурс за специалиста би бил подходът, при който клиентът
бъде насърчен да опише желаното бъдещо
състояние, както и пътищата, по които смята
да достигне до там;
- Преди договарянето е важно социалният
работник да насочи клиента към самооценка
на причините, поради които се налага да ползва професионална помощ;
- Препоръчително е договарянето за съвместна работа да включва дефинирането както на проблеми, заявени от самия клиент (макар и нямащи отношения към главния проблем), така и интервенции, касаещи самата
поведенческа промяна;
- Отношението на специалиста следва да
бъде топло, приемащо и неосъдително. Фокусът на разговорите е добре да бъде насочван
изключително към личността на клиента,
опита, който притежава и заявката, с която се
обръща към специалиста.
В работния етап от работата по случай:
- Когнитивната ригидност и емоционалната реакция на клиентите са индикатор, че се
намират в стадия на предразмисъл. Много е
вероятно клиентите да демонстрират липса на
каквото и било желание да се ангажират с
конкретни действия или да проявят някаква
форма на адекватна социална активност;
- Отричането, прекъсването, споренето и
оспорването на професионалния авторитет на
специалиста са съпротиви – индикатор, че
говоренето за промяна предизвиква тревога и
дискомфорт. И това няма нищо общо с личността на специалиста;
- Съпротивата на клиента не е изолиран
емоционален или поведенчески акт, а следва
да се интерпретира в контекста на темата,
която я е предизвикала. Специалистът трябва
да внимава да не формира осъдително отношения конкретно към личността на клиента;
- Ако клиентът твърди, че не вижда смисъл
в срещите си със социалният работник, последният следва да идентифицира тези теми и
задачи, които биха представлявали интерес за
индивида;
- Добре би било да се насърчава самопознанието у клиента. Специалистът би спечелил
доверието на своя клиент, ако постоянно му
дава обратна връзка относно нещата, които е
научил за неговата личност, опит, мотивация,
същност;

Методически препоръки в социалната
работа с клиенти със съпротиви за промяна и ниска мотивация за съвместна работа
В началния етап от работата по случай:
- Темите, касаещи необходимостта от поведенческата промяна, да не се насочват директно в началния етап от работата по случай;
- Добре е клиентът да се остави сам да
формулира заявката, с която се обръща към
специалиста;
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- В стадия на предразмисъл темите, които
се засягат, да бъдат насочени към изграждане
на представа у клиента за това кой е той, какви са целите му, кои са силните и слабите му
черти, кои са главните проблеми в живота му,
на какво се дължат те;
- В стадия на размисъл темите, които се
засягат, да бъдат насочени към предоставянето от специалиста на една различна гледна
точка относно главния проблем на клиента.
Подходът на специалиста следва да бъде приятелски и добронамерен, така че различната
гледна точка не се приема като враждебна, а
намесата на специалиста като нежелана;
- В стадия на действие психосоциалните
интервенции на специалиста е добре да бъдат
ориентирани към оказването на помощ и подкрепа, демонстриране на разбиране, насърчаване и позитивна оценка на усилията, полагани от клиента;
- В стадия на поддържане социалният работник следва да се насочва към интервенции, имащи за цел подобряване социалното
функциониране на клиента, успешната му
ресоциализация и изграждане на нови социални умения. Главният фокус, обаче, трябва
да се насочва към темите и обученията, имащи за цел превенция на рецидива.
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В заключителния етап от работата по
случай:
- Важно е социалният работник да подпомогне своя клиент да оцени реалистично резултатите, които е постигнал, както и трудностите, с които се е справил. Би било ценно
за дългосрочния ефект от психосоциалните
интервенции у клиента да се формира саморефлексия за собствената личност в контекста
на конкретната житейска ситуация и трудност, както и осъзнаване на проблема като
ресурс, който е придвижил личността напред.
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ВИДОВЕ БИЛИНГВИЗЪМ И ДИГЛОСИЯ: ПРЕГЛЕД НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНАТА
ЛИТЕРАТУРА
Ирина Митърчева
TYPES OF BILINGUALISM AND DIGLOSSIA: AN OVERVIEW OF SOCIOLINGUISTIC
LITERATURE
Irina Mitarcheva
ABSTRACT: The present article aims to examine the nature of bilingualism and diglossia as sociolinguistic
and interactional phenomena and to provide a synthesis of the main ideas, classifications and views
on bilingualism. It puts an emphasis on the different types of bilingualism according to the following criteria:
age, context or manner of language acquisition and competence in the languages spoken. A distinction between
bilingualism as an individual characteristic and bilingualism in a social group, community, region or country
should be made. A sociolinguistic situation in which two languages or varieties are spoken in a community with
one language having higher status or prestige than the other is termed diglossia. Formal domains such as education are dominated by the high variety, whereas the low variety is used in informal situations. Bilingual individuals have an inherent ability to switch between languages. In this case, code-switching occurs. Knowing two
languages is much more than simply two ways of speaking. Bilingual acquisition is complex and varies widely
among individuals. The degree of proficiency very often depends on the social attitudes towards the languages
concerned and the opportunities available to use them in various domains. In sociolinguistics, bilingualism is
often defined as the coexistence of a majority and a minority language in a given speech community, whose
members use the respective languages in various social contexts according to the speech act parameters and the
collective norms and values. Bilinguals add another dimension to their linguistic repertoire by using two independent language systems with different cultural connotations.
Key words: bilingualism, types of bilingualism, diglossia

В лингвистичната литература с термина
билингвизъм (от лат. bi „две‟, „двоен‟и lingua
„език‟, англ. bilingualism) или двуезичие се
означава владеенето на два езика от даден
индивид или езикова общност, съвместното
съществуване на две езикови системи в говорното общуване. Латинският термин
bilinguis буквално означава: „двуезичен“, а
преносното значение на думата е „говорещ
смесица от езици, двуличен, лицемерен, фалшив”.
Билингвизмът като феномен най-напред се
изследва в рамките на социолингвистиката
наред с езиковата ситуация и езиковите контакти. Съществуването на различни определения и тълкувания на понятието отразява
многостранността на двуезичните процеси и
различните акценти, които поставят отделните научни дисциплини. В социолингвистиката се изследват начините, по които даден
индивид използва езика или би могъл да си
служи с него. Билингвизмът се определя спо-

ред неговата функция в дадената билингвална
общност или от конкретен двуезичен индивид. В психолингвистиката фокусът пада
върху овладяването на два или повече езици в
ранна детска възраст. За първи език (майчин
език, роден език, L1) се смята езикът, който е
усвоен от раждането и който е основата за
формиране на лингвистичната идентичност.
За разлика от L1, вторият език (L2) е всеки
език, който даден индивид говори, различен
от L1. Първоначално индивидът научава родния (наричан още първи език или майчин
език) си език. По-късно усвоява втори (чужд)
език (L2). В крайна сметка той е в състояние
да разбира и да говори с еднаква лекота на
двата езика. Под майчин език се разбира овладяването на първия език от детето. Това е
езикът на комуникация, който се използва в
семейството, преди детето да се научи да говори. Доброто владеене на родния език е от
ключово значение за изучаването на втори
език. За естествен двуезичен носител се смята
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този, който използва еднакво добре двата
езика и асоциира всеки един от тях с мислите
си, без непременно да дава предимство на
майчиния си език.
Според Л. Блумфийлд билингвизмът се
определя като „способност да се комуникира
на два езика, които се владеят на равнище
роден“ [4]. Маки дефинира двуезичието като
«способност да се използва повече от един
език» [14]. Според Хауген билингвизмът „започва тогава, когато говорещият на един език
може да въпроизведе напълно изказването на
друг.” [11]. Интересна е позицията на А. Мартине, който счита, че двуезичието не представлява непременно съвършеното владеене на
два езика, а преди всичко пълното изменение
на кода при преминаване от едно съобщение
към друго с помощта на различни фонологични и синтактични структури, като степента на тяхното овладяване на съответния език е
различна [15]. Джон Макнамара смята, че
даден индивид е билингвален, ако притежава
минимални компетенции по едно от четирите
умения на чужд език (говорене, слушане, писане, четене), освен владеенето на роден език
[13]. Според Вайнрайх билингвизмът представлява последователно използване на два
езика, както и Верешчагин, който е на мнение, че билингвимът е „психически механизъм, който позволява на човек да създава и
възпроизвежда речеви произведения, последователно принадлежащи на две езикови системи” [2].
Според Грожан билингвалният индивид не
е сбор от две пълни или непълни монолингвални същности, а представлява уникална и
специфична езикова конфигурация. Съвместното съществуване и постоянното въздействие на два езика при двуезичния индивид
поражда отлична, но цялостна езикова същност [9]. Овладяването на втори (чужд) език
зависи от следните екстралингвистични фактори, които са взаимосвързани:

Необходимо е да се разграничи билингвизмът, присъщ на даден индивид (индивидуален), от билингвизма, присъщ на определена
социална група, общност, регион или страна
(социален). Съществуват официален билингвизъм и de facto билингвизъм. В първият случай
употребата на повече от един език е официално призната от конституцията на страната.
Вторият случай се отнася до разликата между
официалния статут и актуалната езикова ситуация в страната. Например, в монолингвални или билингвални речеви общности се
използват езици без официален статут.
Под билингвизъм (като социолингвистично
явление) най-често се разбира съвместното
функциониране и взаимодействие между два
езика в рамките на един и същ езиков колектив, чиито членове използват тези езици в
различни социалнокомуникативни сфери в
зависимост от параметрите на речевия акт и в
съотвествие с колективните норми и ценности. Необходимо е да се направи ясно разграничение между понятията първи език и доминиращ (доминантен) език и съответно
втори и субдоминантен (рецесивен) език.
Концепцията за езикова доминация и доминантен език играе важна роля в изучаването
на контактно индуцираните езикови изменения. Мажоритарният (доминантен) език е
езикът, който се говори от мнозинството от
населението в дадена страна или регион. В
многоезично общество мажоритарният език
се смята за език с висок статут. В социолингвистиката езиковият престиж представлява
степента на социална значимост, която членовете на дадена речева общност придават на
определен език, диалект или езиков вариант.
Миноритарни (субдоминантни) езици се говорят в определени области, наречени още
автохтонни езици, като уелски, ирландски,
шотландски (гаелски).
В Европейския съюз. 24 са официално
признатите езици, на които работи Съюзът.
Съществуват над 60 коренни регионални и
малцинствени езика, като пет от тях се определят като полуофициални (каталунски, галисийски, баски, шотландски гаелски, уелски).
Всички други езици нямат официален статут
в ЕС. През 1992 Съветът на Европа приема
Европейската харта за регионалните и малцинствени езици (ЕХРМЛ), която представлява европейски договор под негова егида за
защита и насърчаване на историческите регионални и малцинствени езици. Хартата дефинира в част I, че “регионалните езици или

Таблица 1.
Териториални

Няколко езика се говорят на
една и съща територия

Институционални

Един език е официално признат, той е административния
език на страната и се преподава в учебните заведения

Дидактически

Вторият език се усвоява чрез
потапяне (англ. immersion) в
определена социална или
учебна среда
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езиците на малцинството” са езици, които
традиционно се използват върху дадена територия на държавата от нейни жители, представляващи група, числено по-малка от останалото и население и които се отличават от
нейните официални езици. Диалектите и езиците на емигрантите категорично не се признават от Хартата. Някои държави членки,
основно на равнище регионално управление,
имат разработени добре структурирани стратегически планове за насърчаване и опазване
на своите езици. В голяма степен този процес
е добре развит в регионите на Обединеното
кралство. Ирландското правителство също
разработва 20-годишна стратегия за насърчаване използването на ирландския език. Един
особено успешен проект е МЕЕП (Многоезично езиково предаване), съфинансиран от
ЕС, който подкрепя развиването на експертни
знания в предучилищния сектор за изучаването на малцинствени езици. Правителството
на Обединеното Кралство ратифицира
ЕХРМЛ на 27 март 2001 г. и включва следните езици: уелски, гаелски (шотландски келтски), ирландски и ълстърски скотски. Ирландският в Северна Ирландия е категоризиран в трети раздел на Хартата.Той получава
степен на защита и статут, подобни на уелския език в Уелс, а ълстърският скотски получава по-ниско ниво на признание и се намира
във втори раздел.
Настоящата статия има за цел да разгледа
видовете билингвизъм и диглосия с оглед на
езиковата ситуация в Обединеното Кралство
и Северна Ирландия. Счита се, че 98 % от
британското население е монолингвално. На
територията на Обединеното Кралство освен
английски език се говорят и различни келтски
езици, чиито носители са билингви. В Шотландия 1.4% говорят гаелски освен английски ; в Северна Ирландия 5.6 % са билингви и владеят ирландски и английски; в Уелс
21% говорят уелски. Уелският език е единственият келтски език, който притежава статут
на официален. В Шотландия, Северна Ирландия и някои гранични зони на Англия скотският език се счита за миноритарен, въпреки
че в известна степен има общи черти с шотландския
английски.
Видовете билингвизъм се определят според
на следните фактори:
1. В зависимост от средата на усвояване на
езиците съществуват два основни вида билингвизъм: естествен и изкуствен. Естественият билингвизъм се поражда в съответната

на езика среда, която включва радио, телевизия, в спонтанна речева изява. При него липсва преднамерено осъзнаване на спецификите
на езиковата система. При изкуствения билингвизъм вторият език се усвоява в учебна
среда с помощта на волеви усилия и специални методи и под ръководството на учител.
2. В зависимост от факта дали е присъщ на
индивида, или на колектива.
В социолингвистичната литература се налага разграничаването на индивидуален и социален билингвизъм, тъй като билингвизмът
на даден колектив предполага и индивидуален билингвизъм на неговите членове. Ако в
страната се използват различни езици за комуникация, но отсъства индивидуален билингвизъм, това означава, че населението на съответната страна е разделено на няколко едноезични колектива със собствена социалнокомуникативна система. От това не следва
обратното твърдение: индивидуалният билингвизъм сам по себе си не предполага, че
даден езиков или речев колектив е двуезичен.
В зависимост от критерия „съотнесеност
на билингвизма с определен социален колектив” Е. М. Верешчагин разграничава три основни типа билингвизъм: индивидуален, групов и масов. Индивидуалният билингвизъм е
присъщ на един или няколко членове (несвързани помежду си) на езиковата общност.
Груповият билингвизъм е характерен за представителите на дадена социална група (класа,
професионален колектив, обединение според
интересите и т.н.). Масовият билингвизъм е
присъщ на цяла общност или на обществото
(не по-малко от 50% от нейните членове).
Индивидуалното двуезичие може да бъде
симетрично (еднакво владеене на двата езика) и асиметрично (единият език се владее
по-добре от другия).
Съществува и по-подробна класификация
на видовете двуезичие в социолингвистичната литература: в зависимост от езиковата
компететност - балансирано или доминантно;
в зависимост от организацията на езиковите
кодове - съставно, координирано или субординативно; ранно, симултанно, последователно или късно с оглед на възраст на усвояване на езика; инципиетно, рецептивно или
продуктивно с оглед на функционалната способност; адитивно и субтрактивно според
ефекта, който оказва първия език върху втория), елитно и народно, случайно или избирателно с оглед на статута на езика, обстоятелства, които водят до билингвизъм) [3].
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Моделът CUP (The Common Underlying
Proficiency) или „теорията за единия балон”
(англ. the one balloon theory), описан от Къминс, предполага, че степента на владеене на
езика, включваща по-сложни задачи (като
грамотност, усвояване на съдържание, абстрактно мислене и решаване на проблеми), са
общи за различните езици. CUP моделът е
илюстриран с „метафората на двойния айсберг” и е в основата на хипотезата на лингвистичната взаимозависимост (англ. the
linguistic interdependence hypothesis). Тази
хипотеза, представена като "двоен айсберг",
предполага, че всеки език съдържа повърхностни белези; въпреки това в основата на
тези повърхностни прояви на езика лежат
езиковите умения, които са общи за различните езици [6].
Компетентността на изучаващия втори
език отчасти зависи от нивото на компетентност, вече постигната на L1, тъй като билингвите са способни да прехвърлят умения от
първия език във втория език. Ако L1 е силно
развит, това ще се отрази положително на L2.
Въпреки това, ако степента на владеене е
ниска или неадекватна на определен когнитивен етап, резултатът ще предизвика затруднения в постигането на адекватно ниво на компетентност на L2. Тази хипотеза е получила
широка подкрепа, тъй като много изследвания доказват, че компетентността на L1 оказва влияние върху по-късното овладяване на
L2. Тя е известна още като принцип на обогатяването на адитивния билингвизъм (англ.
the additive bilingualism enrichment principle) и
обяснява връзката между билингвизма и познанието в подкрепа на идеята, че индивидите
с високи нива на владеене на двата езика притежават предимства по отношение на езиковата и когнитивна гъвкавост, докато ниските
нива на владеене на двата езика водят до когнитивни дефицити. Тази хипотеза допълнително описва трите вида билингвилна компетентност (експертно, частично и ограничено
владеене на езика) и два отделни процеса на
двуезичието: адитивен билингвизъм и субтрактивен билингвизъм. За него е необходимо
и двата езика да бъдат оценени от обществото, в което живеят билингвите. С други думи,
когато изучаването на L2 не пречи на изучаването L1, и двата езика се развиват, което се
счита за адитивен билингвизъм. Субтрактивният билингвизъм се проявява, когато изучаването на L2 оказва влияние върху L1 и следователно L1 се заменя с L2, т.е даден инди-

вид научава L2 за сметка на L1. В този случай
компетентността и овладяването на L1 намалява, докато компететността на L2 (обикновено доминиращ език) нараства. Американският учен Н. Чомски въвежда термина компететност в лингвистиката, като очертава
рамките на два теоретични конструкта: езикова
компететност
(англ.
linguistic
competence) или имплицитното знание за системата на даден език и езикова проява (англ.
linguistic performance) - конкретните езикови
актове или проявления на тази компетентност
[5].
Терминът комуникативна компетентност, въведен от Д. Хаймс, означава не само
специфично езиковите знания, но и знанията,
необходими на говорещия и слушащия за
употребата на езиковите форми по подходящ
начин, т.е комуникативната компетентност
притежава езикови, психофизически и социални характеристики [12].
Според други автори освен езикова компететност, съществуват социолингвистична,
стратегийна и дискурсна компетентност.
Знанията са предимно приоритет на езиковата
компетентност, а социолингвистичната,
стратегийната и дискурсната компетентност включват най-вече умения.
-социолингвистичната
компетентност
включва умения да се използва уместно езика (уместност по отношение на значението и
на формата), т.е. в зависимост от особеностите на различни социални контексти;
-стратегийната компетентност включва умения да се преодоляват прекъсвания в
общуването чрез използването на вербални и
невербални стратегии, да се преодоляват
“сривове” в комуникацията;
- диксурсната компетентност включва умения да се създава и възприема устен и
писмен дискурс с кохезия и кохерентност и
да е подчинен на различни жанрови форми.
У. Вайнрайх класифицира видовете двуезичие според начина на усвояване на езиците:
- съставен билингвизъм, при него за всяко
понятие или семантична система съществуват
два начина на изразяване или два езикови
кода (характерен за някой, който е научил
езиците по едно и също време, често в един и
същи контекст, напр. в двуезични семейства);
- координативен билингвизъм, когато двете
семантични системи са свързани с два езикови кода или вербални реализации (обикновено това се отнася до индивид, който е научил всеки език в съвсем различен контекст).
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- субординативен билингвизъм се среща в
случаите, когато системата на втория език е
напълно изградена въз основа на системата на
първия език (изучаване на чужд език в училище) [17].
Обикновено билингвите владеят единия
език в пълния му обем. Въпреки това може да
има случаи, в които общуването на даден
индивид с носител на родния му език е ограничено и нивото на комуникативно взаимодействие с носителите на доминиращия език в
общността е ниско. В подобна ситуация адекватното познаване на родния език отслабва, а
вторият език се усвоява в ограничена степен.
Това явление се нарича полуезичие. Лексикалната структура на двата езика е ограничена, а граматичната структура е опростена.
Особен случай на полуезичие е, когато контактуващите езици са близкородствени.

тивната сила на първия, двата езика се сближават и по този начин започват да се отъждествяват, при което са в състояние да говорят на втория език свободно, както на първия.
Също така в процеса на общуване на първия
език може да се обръщат към средствата на
втория език по различни причини (например,
дума от втория език се оказва по-изразителна
и по-разбираема за събеседника или поради
инерцията на речта на втория език, или поради факта, че двата езика в съзнанието на
билингвите се сливат в един).
При всички носители на два езика се наблюдава явлението интерференция (отрицателно влияние на първия език върху втория) и
трансфер (положителен пренос на навици от
единия език на другия). Причината за възникване на интерференцията У. Вайнрах, който
първи въвежда термина, обяснява с влиянието
на език А (източник на интерференцията)
върху език Б (обект на интерференцията).
Знаците на език А или елементите от неговата
система на изразяване или съдържание, благодарение на основно или частично формално
сходство се отъждествяват със знаци или
елементи на език Б. Двуезичните носители
подлагат отъждествените (сходни) елементи
на действието на език А (обикновено родния
за тях), които могат в значителна степен да се
разминат с елементите на нормите на език Б.
Следователно, основната причина на интерференцията е отсъствието или смесването на
диференциални признаци на двата езика в
съзнанието на носителя. Интерференцията е
позната на фонетично, граматично и лексикално равнище [17].
Явлението известно като „спящ” билингвизъм се проявява, когато човек дълго време
не използва единия език. Хамърс и Бланк
употребяват термина „билингвализация” или
използването на два езика от индивида, а
терминът „билингвизъм”, когато два или няколко езика функционират в дадено общество. Те определят билингвалността като
„психологическо състояние на индивида,
който има достъп до повече от един езиков
код като средство за социална комуникация:
степента на достъпност варира в зависимост
от психологическата, когнитивната, психолингвистичната, социалната, социолкултурната и лингвистичната рамка.”
Съществуват параметри, които дефинират
билингвалността: каква е относителната езикова компетентност на индивида, когнитивната структура, възрастта, в която се при-

Таблица 2. представя видовете двуезичие
според степента на овладяване на езиците:
Език

Степен на овладяване

Говорещият може да изра„Истински” билинг- зява мнението си по развизъм (идеален би- лични теми по еднакъв
лингвизъм)
начин и на двата езика
(владее всички регистри)

Семилингвизъм

Нито един от двата езика
не е овладян на ниво естествен носител на езика

Еквилингвизъм

Еднакво познаване на два
езика, но не идентично с
това на естествен носител
на езика

Диглосия

Всеки език (езиков вариант) се използва в специфичен контекст

Пасивен билингви- Разбиране на чужд език,
зъм
без да се говори

Повишената речева активност на втория
език (например при увеличаване на контактите с тези, за които този език е основен) води до повишаване на равнището на неговото
владеене. Това двуезичие е комбинирано, а
двуезичният индивид се обръща към средствата на първия език при разговор на втория.
Тези тенденции показват, че в индивидуалното съзнание на билингвите вторият
език е „завършен” благодарение на комуника-
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добиват езиковите умения, едновременност
или последователност на изучаване на езиците, социокултурен статус (как се оценява
езикът), културна идентичност (как човек се
индентифицира с дадена езикова общност)
[10].
Класификацията на Дж. Валдес и Р. Фигероа се основава на разграничаването на пет
параметърa: възраст, способност за учене,
умствено развитие, контекст, в който се
използват езиците и случайност или избирателност в придобиването на езикови умения.
Видове билингвизъм според отделните параметри:
(1) Възраст (симултанен, последователен,
късен)
(2) Способност (инципиентен, рецептивен,
продуктивен).
(3) Баланс между двата езика.
(4) Развитие (доминиращ– вторият език се
развива; рецесивен – единият език отслабва).
(5) Контекст, в който се използват езиците
(в семейството, в училище).
Към тези пет параметъра добавят нов: случаен или породен от обстоятелствата (англ.
circumstantial, рус. косвенный) и избирателен
(англ. elective) билингвизъм. Елективният
(избирателен) билингвизъм е характерен за
индивидите, които избират да научат чужд
език. Те придобиват умения по втори (чужд)
език, без да губят уменията по първия език.
Билингвите, принудени от определени обстоятелства (напр. имиграция), научават езика, за
да оцелеят. Те се нуждаят от друг език, за да
функционират ефективно в средата, в която
са поставени. Вспоследствие първият език
може да бъде заменен от втория, тъй като не
може да отговори на образователните, политически и професионални нужди и необходимостта от комуникация в дадено общество.
Билингвизъм, породен от обстоятелствата е
характерен за групи от индивиди, които стават двуезични, за да могат да функционират в
средата на мажоритарния език. Елективният
билингвизъм е свързан с избор, а случайният
с оцеляване [3].
Според „Енциклопедията на билингвизма и
билингвалното образование” (Encyclopedia of
Bilingualism and Bilingual Education) се разграничават също елитен билингвизъм (престижен билингвизъм) се проявява, когато компетентността на двата езика (често престижни
мажоритарни езици) се развива и поддържа.
Престижният билингвизъм (англ. elite
bilingualism) може да функционира в семеен

контекст в определени случаи, когато се култивира двуезичие в дома, без външна намеса.
Единият или двамата родители говорят език,
който не е широко разпространен извън рамките на дома и който решават да предадат на
децата, за да поддържат семейното наследство, традициите, контакта с монолингвални
членове на семейството и поради образователните, роднините и съседите. Предимствата
на билингвизма са от образователен, социален и икономически характер. Народният
билингвизъм (англ. folk bilingualism) се проявява, когато индивидуалният семеен билингвизъм е част от естествен социален модел.
В зависимост от критериите, лежащи в основата на класификацията, с оглед на възрастта се различават следните видове двуезичие: ранно или късно в процеса на усвояване
на втория (чужд) език. Ранното двуезичие
възниква в резултат на живеене в двуезична
среда от детска възраст (родители, които говорят на различни езици или се местят от
една държава в друга). При късното двуезичие вторият език се изучава в по-напреднала
възраст след овладяване на един език.
Таблица 3. представя по-подробно видовете
билингвизъм според възрастта на овладяване
на езиците:
Овладяване на два езика от
Ранен симултадетсвото, което води до силнен билингвизъм
но развит билингвизъм
Частично овладяване на един
език, последвано от научаРанен консекутиване на друг в ранна детска
вен билингвизъм
възраст, частично билингвално езиково развитие
Вторият език е научен след
6-годишна възраст, той се
Късен билингви- различава от ранния билингзъм
визъм и развитието му се
основава на познанията по
първия език (L1)
Еднакво овладяване на двата
езика, както по отношение на
Адитивен билин- плана на комуникация, така и
гвизъм
по отношение на разбирането, двата езика съжителстват
Субтрактивен
билингвизъм
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Овладяване на втория език за
сметка на първия, наблюдава
се понижаване на нивото на
компентността на първия
език

Двуезичието може се определя според
броя на действията, които се извършват въз
основа на дадено умение. Според този критерий съществуват следните видове билингвизъм:
рецептивен билингвизъм се наблюдава, когато билингвът разбира/възприема
речевите произведения, принадлежащи на
вторична езикова система. Този тип билингвизъм е възможен при изучаването на мъртви
езици.
репродуктивен билингвизъм се наблюдава, когато билингвът може да възпроизведе прочетеното и чутото. Пример за
това е самостоятелното изучаване на чужд
език като средство за получаване на информация. В този случай прочетеният текст се
разбира, но не се произнася правилно.
продуктивен билингвизъм се наблюдава, когато билингвът възприема и възпроизвежда речевите произведения на вторична
езикова система и е способен да създава нови.
Друг критерий за класификация на билингвизма е съотношението между речевите механизми, когато двете езикови системи функционират независимо една от друга или си
взаимодействат по време на речевия акт.
Според този критерий се различават следните
видове билингвизъм:
чист (пример за чист билингвизъм е
когато в семейството се общува на един език,
а на работа, в магазина и на други обществени места се използва друг език).
смесен – двата езика за свободно взаимозаменяеми. Между двата речеви механизма, свързани с пораждането на разноезична реч, възниква връзка.
Смята се, че абсолютно еднакво владеене
на двата езика е невъзможно. Абсолютният
билингвизъм предполага съвършено владеене
на езиците във всички ситуации на общуване.
Да се постигне това е невъзможно, тъй като
опитът, който човек придобива, използвайки
единия език, не съвпада с опита, придобит
при използването на другия език. Често билингвите предпочитат да общуват на различни езици в зависимост от участниците в
акта на комуникация и ситуацията, в който
той се осъществява. Например в случай на
обучение, когато акцент се поставя върху
техническите аспекти на знанието, се дава
предимство на един език, а в емоционални
ситуации, общуване в семейството – на друг.
Емоциите, свързани с един език, се отличават
от емоциите, свързани с друг. Уменията на

двата езика се формират в различна степен,
тъй като не са налице еднакви социални сфери на действие и култури, представени от тях.
Поради това в дефиницията на билингвизма
липсва изискване за абсолютното владеене на
двата езика. Ако единият език не пречи на
втория, а вторият е развит до степен, близка
до владението на езика от неговите носители,
става въпрос за балансиран билингвизъм. Езикът, който човек владее по-добре, се определя
като доминантен, но не е задължително първият, който да е усвоил.
Съотношението между езиците може да се
промени в полза на единия или другия език,
ако съществуват необходимите условия; единият език може частично да деградира (езикова атриция), да престане да се развива (фосилизация), да се стесни употребата му (смяна
на езика), да се забрави, излезе от употреба
(смърт на езика), да се възроди (ревитализация), да се поддържа (съхранение), да се доведе до нивото на официално признаване и
употреба (модернизация). Тези състояния се
отнасят не толкова отделните индивиди, колкото езиковите общности.
В зависимост от събеседниците и темата
на разговор билингвите определят на кой език
да се води разговорът. В социолингвистиката
езикът се дефинира като код. Превключването на кодове (англ. code-switching) е процес, в който комуникативно компетентен билингвален индивид превключва между два
езика, два езикови варианта или кодове в
рамките на един и същ разговор. Изборът на
код в билингвални речеви общности зависи
от социолингвистичния домейн, който означава социалния контекст на общуването. Дж.
Фишмън въвежда термина домейн (англ.
domain), като с него означава контекста на
речевата активност на човека – „институционализиран контекст”, в който един език (езиков вариант) е по-предпочитан и „съотвества
по-добре на обстановката” от другия. Домейнът представлява сбор от признаци като местоположение, тема и участници.
Р. Бел определя следните правила при
превключване на кодовете:
социолингвистични правила, съгласуващи езиковия избор със социалните фактори
на макроравнище на индивидуалната употреба или на макроравнище на избор на национален език.
психологически правила, съотнасящи
избора с психологическите фактори, присъщи
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на вербално планиране, което предхожда
речта [1].
При превключване на кодове се проявява
активното двуезичие, което се отличава със
следните признаци: 1. различие в езиковите
кодове; 2. ситуативно обусловено превключване от един код в друг; 3. интерференция
между елементите на кодовете; 4. Заимстване.
Ървин-Трип подчертава, че видът на речевата ситуация се определя от социалния статус на говорещия и от мястото на общуване.
Социалните роли, които изпълнява говорещият не винаги отговарят на социалното му
положение. Лицата, владеещи различни норми на един език, например диалект и книжовен език, рядко ги използват в едни и същи
ситуации. Обикновено се наблюдава разделение на функциите на тези разновидности в
зависимост от социалните и ситуативни условия на общуването [7].
В социолингвистиката се разграничават
понятията билингвизъм и диглосия. Докато
билингвизъм означава ситуация, в която
всички членове на общността могат да използват по независим начин или единия, или
другия език, то диглосията е ситуация, в която на двата езика се приписват различни
равнища на престиж, поради което единият
език е с нисък престиж, а другият – с висок.
Терминът диглосия (гр.-di „два‟, -glossa „езика‟) е дефиниран за първи път от американския учен Чарлз Фъргюсън като „съвместно съществуване на две разновидности на
езика, всяка от които изпълнява определена
роля в даден колектив” [8].
Компоненти на диглосията могат да бъдат
различни езици, различни съществуващи
норми на един и същ език (книжовен език и
диалект) и различни стилове на езика (книжовен и разговорен). Характерно за нея е наличието на функционална диференциация и
оценъчен фактор. Диглосията като социолингвистичен феномен предполага задължителна
съзнателна оценка на говорещия за езиците,
които владее, по скалата „висок престиж –
нисък престиж”
Според Фъргюсън на диглосията са присъщи следните характеристики:
разлика между писмен и устен стил
социофункционална диференциация,
базирана на взаимното допълване на два отделни набора от функции, представени от два
лингвистични кода – висок и нисък.

богата и доминираща писмена литературна традиция, която въплъщава фундаменталните ценности на общността
елемент на езиково сродство между
двата съревноваващи се кода
Х. Шифмън посочва 12 характерни черти
на диглосията, като сред тях са: функция,
престиж, литературно наследство, придобиване, стандартност, стабилност, граматика,
лексика, диференциация между стандартен
език и диалекти, фонология [16].
Диглосията е такава форма на владеене на
два отделни езика или подсистеми на един
език, които имат социален характер и са функционално разпределени: например в официални ситуации – законотворчество, делопроизводство, кореспонденция между държавни
учреждения и т.н – се използва официалният
език (в многоезично общество) или кножовна
норма на националния език (в едноезично
общество), а в битови, ежедневни ситуации,
общуване в семейството – друг език, който не
е със статут на официален или държавен, а
представлява друга езикова подсистема –
диалект, жаргон. Важна особеност при диглосията е обстоятелството, че говорещият прави
съзнателен избор между различни езикови
средства и използва тези от тях, които могат
да гарантират успешна комуникация. Този
факт е доказателство, че билингвизмът не се
съпътства задължително от диглосия.
Понятието „литературна диглосия” е въведено за първи път от Уилям Франсис Маки,
който описва два типа диглосия: формална
диглосия (когато разговорния език се различава от писмения език) и функционална диглосия (всеки език притежава свой набор от
функции).
Дж. Фишмън представя отношенията между билингвизма и диглосията в статията:
”Билингвизъм с и без диглосия. Диглосия с
или без билингвизъм” (1967), които са илюстрирани в таблица 4:
Всички членове на дадена
Билингвизъм общност познават престижи диглосия
ната и непрестижната форма
на езика
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Много хора в дадена общност
владеят два езика, без да съществува специфична употБилингвизъм
реба на отделните езикови
без диглосия
варианти. Това е характерно
за нестабилна среда с повишена социална мобилност

Диглосия
без билингвизъм

В рамките на една общност
съществува функционално
разделение при употребата на
езиковите форми и социалните групи са напълно отделени.

Нито диглосия, нито
билингвизъм

Тази ситуация съществува
само при пълната липса на
езикови контакти

Езиците са изключително богат елемент от
културното наследство, изразяват лингвистичната идентичност и дават връзка на говорещите даден език с миналото, настоящето и
бъдещето. Заложено в езиците е познанието
за света и за човешкия опит. Когато някои
езици отмират, това знание се губи. Двуезичието се счита за актив по отношение на
творчеството и новаторството. Признати са
конгнитивните умения на индивидите, които
могат да говорят свободно повече от един
език. Изследванията показват, че те са поприспособими, с по-разнообразно мислене,
творчески способности и различни аспекти на
чувствителността, необходими при комуникация.
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МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ОБЩНОСТИ (ТО)
Мария Дишкова
METHODS OF SOCIAL WORK IN THERAPEUTIC COMMUNITIES (TC)
Maria Dishkova
ABSTRACT: Тhis is an article about therapeutic communities as social-pedagogical intervention pointed to
addicted people. There are different kinds of therapeutic communities. Some of them are absolutely free, for
another monthly taxes are requested. Some of them includes staff of specialists that lead therapeutic programs
and another includes only residents that take care of each other. Entrance and exit are completely open. This
means that someone could get in and out whenever he/she wants. It is very important to be underlined that every
addicted person must search for help by himself personally. It is not allowed someone else to get him in. TO is
an opportunity for change: in life, behavior, relationships, physical and psychical health, emotions, education.
This is a change for better. There are TO for men, women, families, parents with children. This a place with no
drugs and violence. There are rules that have to be followed strictly. Ignoring of rules is not allowed. Residents
in TO are protected, but they have to be learned how to live a normal life outside. Results from a research are
included in article as well. They give good examples for people that were affected by treatment in a positive way.
Today, they have been “clean” for years, live a life with no drugs and help people that have different kind of
problems with drugs. Their opinion is very indicative and should be used in practice.
Key words: therapeutic communities, addicted people, violence, drugs, influence, social interaction, group
works, treatment, social-pedagogical intervention.

шения, формирани на емоционална основа. В
социометричната парадигма сплотеността
пряко се свързва със съответно ниво на развитие на междуличностните отношения, при
което е наличен висок процент избори, основани на взаимна симпатия, разбирани и като
привлекателност на групата за отделния индивид, и като удовлетвореност от членството
в нея. Сплотеността трябва да се разбира като
специфика на системата от емоционални
предпочитания на членовете в групата. Една
от основните форми на групова сплотеност е
социалната кохезия. В една група е налице
социална кохезия, когато между нейните членове съществува взаимно харесване и желание за взаимодействие. Важен фактор за засилване на социалната сплотеност са сходствата между индивидите по отношение на степен на образование, етническа принадлежност, статус и нагласи. Постигането на психологическа общност е сложен и продължителен във времето процес. Някои групи и
формирования никога не успяват да достигнат до този хипотетичен етап от своето развитие, оставайки на нивото на формалната група, в която се разграничават няколко субг-

Въведение
Терапевтичните общности са реален факт.
Те съществуват независимо от негативните
обществени нагласи и правят сериозни, но не
винаги успешни опити да помагат на хора,
които имат проблеми, вследствие на някаква
зависимост. За да се разбере тяхната основна
функция, е необходимо да се направи кратък
теоретичн анализ на техните най-основни и
отличителни характеристики.
В проведено от Б. Великова – Цонкова научно изследване на училищните общности,
авторката разглежда психологическите особености на общността. Тя посочва като една
от водещите й характеристики от гледна точка на съвместната дейност – наличието на
групова сплотеност (кохезия). “Кохезията
представлява процес на формиране на особен
тип връзки в групата, които позволяват външно зададената структура да се трансформира в психологическа общност от хора, в
сложен психологически организъм, живеещ
по свои собствени закони. Често изследването
на груповата сплотеност се насочва към анализ на системата от междуличностни отно-
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рупи и коалиции, които често променят своите конфигурации. Един от най-важните етапи в процеса на формиране на психологическа общност е постигането на групова
сплотеност. В същото време, в хода на своето
развитие групата не просто продуцира норми
и ценности, и членовете й не просто ги усвояват. Участието в съвместна групова дейност
подпомага осъществяването на по-дълбоката
интеграция на групата, при която ценностите
се интериоризират от всеки отделен член,
приемат се като свои. Основната детерминанта за формиране на групата се явява съвместната дейност. Общата дейност не е просто външно зададено, формално условие за
съществуването на дадена група, но и вътрешно основание за нейното истинско функциониране“ [1, с. 125-126].
Терапевтичните общности като програми
за рехабилитация на наркозависими са установени в много европейски страни и играят
роля като участници в националните стратегии за лечение на зависимости [6, с. 66].
Терапевтичната общност е дългосрочна
интервенция с продължителност от минимум
9 месеца, насочена към лица със зависимости.
Този терапевтичен модел приема, че злоупотребата с наркотични и/или други вещества и
престъпното поведение са проява на крайна
алиенация (отчуждаване), както от себе си,
така и от обществото [5, с. 6].
Пребиваването в терапевтичната общност
включва разнообразни интервенции с висок
интензитет, чрез които личността получава
възможност да усвои модели на едно просоциално поведение. Живеещите в терапевтична общност се учат как да битуват и работят заедно, за да повишат качеството си на
живот. Зависимостта се определя до известна
степен именно от качеството на живот. Когато личността употребява алкохол или други
психоактивни вещества, когато тази употреба
причинява непрекъснато задълбочаващи се
проблеми в личен, социален, здравен, икономически и др. аспект, когато въпреки това
индивидът не е в състояние да спре да употребява тези вещества – това означава, че той е
в състояние на зависимост [5, с. 6].
Терапевтичните общности са доказан метод за работа със зависими лица и проблемите, които са следствие от тази зависимост.
Това е фундаментален метод за самопомощ,
който включва психиатрични, психологически и медицински подходи за лечение. Интервенцията засяга личността в нейната ця-

лостност. Всички дейности се реализират в
една среда от себеподобни. В самото начало
терапевтичните общности са създадени за
справяне с наркотичната зависимост. Днес те
разширяват дейностите си и включват допълнителни услуги, насочени към семейството,
образованието, професионалната подготовка,
физическото и психичното здраве. Не съществуват две еднакви терапевтични общности.
Като отделна, самостоятелна структура, те се
развиват различно [4].
В допълнение към този факт, има и много
други очевидни разлики, които са изброени:
- състоянието на клиентите;
- натрупания опит на персонала;
- възрастта на целевата група;
- броя на живеещите в общността;
- наличните ресурси;
- различията в очакванията на потребителите в общността;
- стила на управление;
- финансирането [4].
При наличието на изброените различия не
е възможно една единствена теоретична рамка да обхване и побере всички важни нюанси
в културата, живота, практиката, философията и психологическото израстване на
членовете на общността [4].
Традиционните терапевтични общности са
обект на много и разнообразни нападки, чиито автори са „живеещите отвън”. Първоначално тези общности получават името си, когато се зараждат в 60-те години на миналия
век, заради необикновения и алтернативен
подход, който използват в дейността си [4].
Вече се налага особена нужда от акуратно
описание на съвременните терапевтични общности като ефективни, безопасни и реалистични. Една реална и правдоподобна равносметка на перспективите, логическата основа и
методите, които подчертават, че терапевтичната общност наистина помага, би довела до
корекция на някои погрешни схващания, както и до осигуряване на по-балансирана представа за мястото й в социалните услуги [4].
Някои от най-основните характеристики
на терапевтичните общности могат да бъдат
обобщени по следния начин:
Самопомощ. Живеещите в ТО са
главните герои в своето лечение. Всички около тях могат да бъдат само посредници и помощници. Реално индивидът е творец на живота и взаимоотношенията си с другите хора
вътре и навън. Идеята е резидентът да се
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осъзнае до такава степен, че не само да постигне промяната, но и да я задържи.
Йерархия. Ежедневните дейности се
случват организирано и всеки има своята роля и отговорност за това, които трябва да изпълнява редовно и стриктно.
Общност. Съвместното съжителство
в група и принадлежността към нея са основни агенти в търсене на желаната промяна
и реализиране на социалното учене.
Конфронтация. Потребителите си
взаимодействат и осигуряват обратна връзка.
Те наблюдават поведението и реакциите на
другия и докладват за прояви, които нарушават правилата на общността, пречат на нейното функциониране и трябва да бъдат променени.
Толерантност. Всеки един има право
свободно да изразява своите мисли и емоции
без да се притеснява, че това ще има някакви
много негативни последствия.
Демократизация. Всички членове на
общността и персонала имат съвсем равно
участие в организацията и изпълнението на
дейностите. Те си споделят задълженията.
Колективизъм. Изисква се постоянна
комуникация от типа “face-to-face” и непрекъснато взаимодействие, за да се създаде
усещането за споделяне и принадлежност.
Изследване на реалността. Живущите непрекъснато се сблъскват със своя собствен образ в очите на останалите и имат
възможност да направят съпоставка между
личното си мнение и мнението на околните
[6, с. 18].
Налице са няколко основни първи урока,
усвоени от опита на ТО.

Зависимите хора имат специфични терапевтични нужди, на които ТО отговаря
адекватно. Това се дължи най-вече на основния принцип за психо-педагогически подход
и научаване на социално приемливо поведение.

Поведението е езикът, който не лъже,
затова много внимание трябва да бъде насочено именно за наблюдение над поведението.

Всяка индикация за липса на уважение се конфронтира и пресича на момента.
Целта е да се постигне пълен самоконтрол и
да се предотвратят агресивни прояви.

Членовете на общността се наблюдават взаимно и изискват един от друг да контролират импулсите си. Това означава, че всеки има своето ефирно време при груповите

сбирки и възможност да изрази своите емоции и нужди.

Всяка емоция се уважава, дори омразата и гневът.

Всеки получава възможност да сподели като групата играе ролята на регулатор
на настроенията и взаимоотношенията.

Именно групата е мощен инструмент,
който помага на членовете да осъзнаят своите
емоционални нужди.

Всеки трябва да направи ясна разлика
между емоцията, която няма да бъде осъдена
и поведението, което може да бъде опасно,
както за самата личност, така и за останалите.

Всеки член на групата получава максималния брой от конкретни отговорности и
задачи, които трябва да изпълни в динамиката
на самопомощта.

Йерархическата структура на ТО
функционира така, че всички да поемат 90%
от ежедневните дейности по начин, гарантиращ относителна автономност.

Всеки взаимодейства с останалите
непрекъснато. Целта е емоционално и социално израстване.

Персоналът трябва да установи правила на поведение, които редуцират климата
на психологически стрес, характерен за първите етапи на всяка промяна.

Членовете на персонала са хармоничен екип от възрастни, които толерират напълно социално-педагогическите затруднения
и контролират санкционирането на неприемливи и/или агресивни поведенчески прояви
[7].
Предвидените санкции също няма да бъдат
коментирани в тази статия.
Във всяка терапевтична общност трябва да
има установени правила на поведение с оглед
на това да се посрещат нуждите на всички
нейни членове и да се гарантира тяхната безопасност и успеваемост. Това са правила със
значимостта на закони, с които всеки трябва
да е запознат. Той се подчинява на тези правила, което означава, че има граници и ограничения на поведенческите прояви. Когато
една личност направи грешка и пристъпи някое от правилата, понася последиците от това
[5, с. 10].
През м. юни, 1991г. Европейската федерация на терапевтичните общности спонсорира
провеждането на конференция в Den Haan,
Белгия с цел да се открие отговор на въпроса
„Какво не би могло да се промени в терапев-
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тичните общности“? Резултатите от конференцията водят до следните основни заключения:
самопомощта и взаимопомощта са
стълбовете на терапевтичния процес;
личността е главно действащо лице и
отговаря за постигане на собственото си личностно израстване за по-смислен и отговорен
живот и за поддържане на благосъстоянието
на обществото;
терапевтичната общност се стреми
към социална интеграция на своите жители и
счита достатъчно дългия престой за важна
необходимост;
вратите на терапевтичната общност
трябва да бъдат непрекъснато отворени за
обществото;
членовете на персонала трябва да поддържат стандарти на компетентност;
притежаваните дипломи не са изключителен критерий за компетентност;
"бившите наркомани" имат изключително важен принос за доброто функциониране на ТО;
живущите в ТО трябва да запазят своята идентичност;
те трябва редовно да си правят равносметка на вижданията си за смисъла на съществуването и живота;
ТО може да се променя дотолкова, че
да не изневерява на целите си;
живеещите могат да бъдат „изписвани“ при наличието на основателна причина
за това;
водещият персонал трябва да работи в
приетите етични граници, определящи: нивото на компетентност; взаимодействието
между водещи специалисти, членове и техните семейства; взаимодействие между водещите специалисти; осигуряване на реални
възможности за продължаване на образованието;
всички жители на ТО трябва да живеят съвместно и да споделят единна ценностна система;
не се допуска употребата на вещества
и проявите на насилие;
отговорна грижа [2].
Кое е точно „лечебното“ в терапевтичната
общност?

На първо място убеждението, че всеки
зависим може да се промени. Това е незаменимо терапевтично оръжие и всеки член на
персонала трябва да бъде убеден в това. Вярата е особено необходима, когато самият

зависим, неговото семейство и обществото
имат сериозни съмнения относно способността за пълно преодоляване на зависимостта. В този момент личността се нуждае
от проява на доверие в нейния капацитет.

Всеки член на терапевтичната общност е основен деятел на собствената си терапия, а негов главен партньор са именно хората, с които съжителства, а не водещите специалисти.

Членовете на персонала имат функция
да запазят своята дискретна стратегическа
позиция, за да гарантират благоприятни условия за съжителстване и групова работа, които
стимулират развитието на потребителите на
услугата.

Терапията създава условия на ограничения, дискомфорт, стрес и психологически
натиск, за да активира мотивацията за промяна, за да се постави началото на търсене на
нови решения, за да се стимулира мисловната
дейност и социалните контакти с членовете
на групата.

В общността се гарантира изкачване в
йерархията. Не е необходимо специално образование, за да се възприемат и изпълняват
елементарни правила от типа на: „Кога е време за обяд?”; „Какви задължения имам
днес?”; „Кой е моят референт (наставник)?”;
„За кой отговарям аз?”.

Педагогическото влияние е неделима
част от терапевтичната интервенция. Точно
то е задължително условие за усвояването на
ценности като уважение, перспектива, честност, отговорност, солидарност и най-вече
толерантност.

Когато се отнася до ценности, поведението на персонала е по-важно от думите.
Най-важната задача на педагога е да демонстрира умения за живот.

Контекстът на средата играе съществена роля в появата на положителни или отрицателни поведенчески прояви. В известен
смисъл ТО се доближава до семейната среда,
а потребителят може да се намира в такава
емоционална регресия, която е характерна за
най-ранните етапи на социализация на детето.
Затова водещите специалисти трябва да създадат ясна рамка на емоционалните отношения в общността.

Наличието на рамка засяга и идентификацията на изпълняваните роли. В този
контекст, зависимо лице, което е живяло на
улицата и е проявявало тежко и повтарящо се
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антисоцилано поведение, може да се промени
и социализира.

В началната фаза (фаза на посрещането в общността или т.нар. „добре дошъл”
фаза) лицето се сблъсква с една благоприятна
обстановка, където има точно установени
правила, а насилието и наркотиците са забранени. По време на тази фаза се посрещат и
групират хора, които само няколко дни преди
това са били на улицата и са извършвали противообществени и криминални деяния.

Яснотата при изпълнение на правилата създава климат на взаимно разбирателство и прави възможно личностното израстване.

Съществува логическа последователност в процеса на социално обучение. Процесът може да се сравни с процеса на отглеждане и възпитание на дете.

В ТО процесът на социално израстване се стимулира с педагогически и психологически похвати, които насърчават личността да прави крачки напред.

Качеството на взаимоотношенията в
общността е благоприятна почва за положителен индивидуален напредък.

Както персоналът, така и пребиваващите в комуната са отговорни за изграждането на добри взаимоотношения с околните с
препратки към всеки отделен индивид. Трябва да съществува климат на топлина и доверие, при наличието на който потребителите
ще поставят началото на тяхната персоналана
промяна, независимо от големите препятствия.

Съзнанието за промяна е особено
важно, най-вече когато потребителят влезе в
последната, критична фаза на терапевтична
интервенция и от него се очаква да създаде
нови социални контакти извън общността.

Членовете на персонала се самообучават, както се самообучават и членовете на
общността.

Специалистите наблюдават, споделят,
обогатяват практиката си, използват методи с
доказана ефективност, възприети от техни
колеги.

Не само зависимите получават професионална помощ в ТО, но и професионалистите се учат от наркозависимите как да стават
по-добри в работата си, за да са способни да
помагат на повече хора [7].
По пътя към постигане на оптимална ефикасност на ТО се създават различни цели, които отговарят на развитието на програмата.

По време на първата (началната) част от процеса, потребителите получават помощ за стабилизиране на физическото и психичното
здраве. С течение на времето личността започва да обръща внимание на персоналните
си дела и малко по малко да свиква с малките
промени. Ако се приеме, че терапевтичната
интервенция включва три етапа, следват целите, които се преследват на първия от тях.
Взискателността е в изключително голяма
степен и изисква:
Да се развива самоконтролът и уважението към правилата и цялостната атмосфера
в общността.
Да се решат проблемите с полицията
и съдебната власт.
Да се подобри физическото им здраве.
Да се усвоят основни хигиенни навици (къпане и почистване на мястото за живеене).
Да се развие нагласата, че всеки сам е
отговорен за личното си здраве, за продобиването на навици за здравословен живот, за
правилното изпълнение на собствения терапевтичен план.
Веднага след приемането на тези основни
постановки, започва да се работи върху развитието на личността за един живот без дрога. На втори и трети етап от терапевтичната
интервенция личността трябва да:
Разпознае и приеме своите лични ресурси и затруднения в поведенчески, емоционален и когнитивен аспект.
Приеме, че носи правна отговорност
за криминалните си прояви.
Възстанови контактите със семейството, ако те са били прекъснати.
Инициира семейни взаимоотношения,
които се случват тук и сега.
Осъзнае семейната реалност и собствената си роля в семейството преди и сега.
Укрепи чисти и задоволителни семейни взаимоотношения.
Инициира социално взаимодействие с
останалите членове на терапевтичната общност.
Усвои и използва основни социални
умения.
Осъзнае собствените си затруднения в
общуването.
Задълбочи взаимодействието с останалите членове на терапевтичната общност.
Научи да се държи асертивно.
Пресъздаде позитивна социална среда.
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Приеме, че трябва да се постигне консенсус между всички фактори, които влияят
на поведението на личността.
Знае, че в ТО е налице специфична
план-програма за него [3].
ТО е едновременно модел и подход за лечение на лица със зависимости и проблемите,
които произтичат от това [4].
ТО включва различни компоненти, един от
които е добре структурирана среда от работа,
обучение, лечение и други дейности в обсега
на общността 24 часа дневно и 7 дни в седмицата. В рамките на структурата на ТО жителите се учат как да се държат взаимно отговорни по всяко едно време (докато са в група,
докато работят, дори в свободното време). 24те часа в денонощието и 7-те дни в седмицата
отразяват необходимостта да се промени изцяло начина на живот на пребиваващите в ТО
[8].
Дълбоката промяна изисква постоянно
внимание и работа. Основният подход в интервенцията е общността като метод. Членовете живеят заедно в среда без наркотици,
организирана и структурирана така, че да насърчава промени в нагласите, възприятията и
поведението, които са били различни при използваето на наркотичните вещества. Цели се
и постигането на живот без наркотици извън
ТО [8].
В допълнение към значението на общността като основен агент на промяната, втори основен принцип TО е самопомощта. Да
си помогнат сами означава, че членовете са
основните участници в процеса на собствената си промяна. Взаимопомощ означава,
че хората поемат и частична отговорност за
възстановяването на „себеподобните“. Това
също е много важен аспект от терапевтичната
дейност и собственото изцеление. Терапевтичният подход „общността като метод“ се
базира на групата: правила, култура, нагласи,
очаквания. Групата стимулира активно положителните поведенчески прояви и е с негативно отношение към неприемливото поведение. Тя осигурява растеж в йерархията. А
всяка крачка нагоре дава все повече възможности за учене. Дейностите в ТО са пряко
свързани с промяната на поведението на
пристрастеност. Включени са различни процедури (клинични групи, групови срещи,
професионално образование, битови дейности, превенция, когнитивно-поведенческа
активност. Важен аспект на програмата са
индивидуалните планове за интервенция, ко-

ито засягат основните проблемни области на
личността, целите и прогнозите как тези
проблеми ще бъдат разрешени в терапевтична
среда. При постъпването в ТО на всеки жител
се разпределя референт - член на персонала,
който е напълно ангажиран с индивидуалния
план на лечение на новопостъпилия. Двамата
заедно работят по разработването на плана за
интервенция. По същото време резидентът
все още е в процес на изпълнение на индивидуалния план. Главната цел е ресоциализация.
Референтът също така е основен източник на
подкрепа за лицето при преодоляване и справяне с трудностите на терапевтичния процес
[8].
Алкохолната зависимост също не бива да
се подценява, защото влияе отрицателно върху живота на тези, които го използват. Алкохолизмът е много показателно биопсихосоциално състояние. Лицето се счита за
зависимо, когато употребата на алкохол и/или
различни вещества са променили начина му
на живот и на мислене, започват да се появяват проблеми в личен, професионален, семеен, интимен, здравен, образователен, правен, икономически аспект, индивидът разбира
това и все пак не е в състояние да спре употребата [5, с. 3-4].
Ако приемем зависимостта като едно сериозно заболяване, трябва да отчетем факта,
че болестта не изчезва от само себе си ако се
игнорира или само по силата на едно добро
пожелание. В терапевтичната общност се акцентира на помощта и съдействието на излекувалите се. Позитивната интервенция увеличава шансовете за положителен резултат.
Живеещите в общността се считат за клиенти
на обществото. Те са на различни нива на
възстановяване. От всеки клиент на социална
услуга се очаква да спазва правилата на съответната институция. Така е и в терапевтичната общност. Ако резидентът не показва
уважение към правилата на поведение и помощта, която му се оказва, най-вероятно няма
да получи повишение в йерархията. Например, резидентът има сериозен проблем с
пристъпите на гняв и независимо от помощта,
която го заобикаля, той продължава да демонстрира това неподходящо поведение. Така
ще се приеме, че той отказва да „твори“ промяната си, а именно това е основната цел на
престоя му в терапевтичната общност [5, с. 34].
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тет. Затова много от съвременните терапевтични общности акцентират на възстановяването на връзките с най-близките, които не
само да са част от терапевтичния процес и да
спомагат постигането на промяната, но и да
са подкрепа на лицето, когато то реши да напусне терапевтичната общност и се завърне
към действителността.
 Открили са смисъла на живота си и
своето призвание в това да помагат на „себеподобни“ в ролята си на техни наставници.
По време на интервюто изследваните лица
имат възможност да разкажат личните си истории с толкова подробности, колкото те самите преценят. Акцентът пада върху тези две
техни твърдения, засягащи постигната промяна:
Изследваните смятат, че никой не
може да помогне на зависим индивид докато
той самия не вземе решение да си помогне.
Нито един образован специалист не е
успял да въздейства на изследваните лица, а
много са се опитвали. Тези, които наистина са
дали най-голям принос за постигната промяна
са именно останалите резиденти в терапевтичната общност.
Изследваните споделят още, че особено
през първите дни, които са кризисни за новодошлия, най-много помага това, че до себе си
имаш човек, който не познаваш, но който
разбира какво изпитваш и знае точно какво ти
предстои. Паралелно с това, този човек е
пример за постигната и удържана промяна,
което е повече от отличен стимул за новодошлия.

Изследване
Изследването е проведено под формата на
интервю с пет представители на терапевтични
общности, които успешно са преминали през
интервенция, но продължават да живеят в
комуната и да помагат на новопристигналите.
Целта на изледването е да се проучи ефективността на терапевтичната общност като
метод на социална интервенция спрямо лица
със зависимости. Така поставената цел предполага изпълнението на няколко основни задачи, които ще гарантират конкретиката на
получените резултати:
 Да се проучат теоретичните основи на
разглеждания проблем.
 Да се реализира наблюдение на практическата реализация на теоретичните обосновки.
 Да се проучи мнението на лица, пребивавали в терапевтична общност.
 Да се вземе под внимание тяхната
оценка за терапевтичната общност като метод
за „лечение“ на лица със зависимости.
 Да се направи сравнителен анализ
между теорията и практиката.
Изследването няма за цел да посочи в
процентно съотношение колко лица са се
повлияли положително и за колко лица терапията е била неуспешна. Наличието на подобна статистика би променило заглавието на
статията. Тук се изследва мнението на резидентите за живота им като резиденти; за терапевтичната общност като метод за помощ
за самопомощ; за преживяването да те „лекува“ този, който вече се е „излекувал“.

Заключение
Резултати
Не може да се направи заключение, че терапевтичната общност успява да „спаси“
всички потърсили помощ там. За съжаление,
има зависими хора, които изобщо не се повлияват, а има и такива, които са открили спасението на друго място. Важно е да се подчертае, че в терапевтичната общност индивидът е заобиколен от други индивиди, които
знаят как се чувства той и наистина желаят
неговата промяна.

Изследваните лица са „чисти“ от няколко
години, но продължават да живеят в комуната
поради една или повече от посочените от тях
причини:
 Страхуват се от многото изкушения,
които им предлага животът и хората отвън.
 Нямат къде, при кого и към какво да
се върнат.
 Преустановили са напълно абсолютно
всичките си социални контакти: с родители,
със семейство, с близки, с роднини, с приятели, с интимни партньори. Това обикновено
се случва преди постъпването в терапевтичната общност, когато лицето е достигнало
такава степен на зависимост, че веществото
се превръща в основен и единствен приори-
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„ДРАКОНОВИТЕ КЪЩИ“ НА ОСТРОВ ЕВБЕЯ
Александър Порталски
THE “DRAGON HOUSES” IN THE EUBOEA ISLAND
Alexandar Portalsky
ABSTRACT: The paper presents some strange buildings in the Ochi mountain in the southeastern
part of the island of Evia (Euboea) in Greece, known to locals as "dragon houses - drakospita". Their
dating spans from the so-called Dark Ages to the mid. 6th century BC or to the Hellenistic period. The
special planning and construction can be explained by their relationship with non-Greek, probably
pre-Greek population on the island. The faith of these people is difficult to connect with the Olympic
pantheon, but it is easily comparable to Thracian cultural environment in the Balkans. The complexes
are associated with Hera and Apollo, whereby these names are Greek designations of the solar deity
and the Great Mother Goddess.
Key words: rock-cut objects, Euboea, carians, lelegians, Styra, Oche mountain
комплекса от три каменни сгради, ограждащи
малък вътрешен двор, преграден допълнително със стена. Те се намират близо до с.
Стира и ще бъдат обект на следваща публикация.

Въведение
През 2016 г. с финансиране на вътрешноуниверситетски проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград за
Изследователския център „Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на
цивилизации“ имах възможност да посетя два
археологически комплекса на о. Евбея заедно
с мои колеги. Те са познати на историческата
наука от много време, но рядко са попадали в
центъра на сериозни изследвания. Причина за
това е сравнително трудната достъпност на
обектите, както и тяхната непригодност (поне
в този вид) да привлекат интереса на много
туристи. Те са и много различни от обичайните археологически паметници на територията на Древна Гърция, защото по никакъв
начин не могат да се свържат с обичайната
храмова архитектура. Спори се дори дали
това изобщо са култови сгради, а не груби
постройки със стопанско предназначение.
Най-забележителните
археологически
комплекси от типа „драконови къщи“ на о.
Евбея са два. Единият представлява каменна
постройка, разположена точно под най-високия връх на планината Оха. Край нея има
много по-нов параклис с прилежащи сгради,
както и група скални всичания, на които никой не е обръщал внимание. Вторият обект е

Преглед на историографията
От началото на XVIII век неуморни европейски пътешественици посещават Евбея и
старателно описват обектите, впечатлени от
тяхната запазеност. Британския инженер
Hawkins през 1797 г. посещава сградата на
планината Оха и предлага за първи път мнението, че това е древен пеласгийски храм [1].
След него пристигат Bursian [2] и Girard [3].
След тях Rangabe оставя едно от най-подробните описания, в което присъстват елементи,
изгубени днес [4]. Друг интересен пътепис е
този на Ulrichs [5], който също съдържа добри
илюстрации. Качествени изображения предлага и Baumeister [6].
Първото модерно описание на обекта на
планината Охи принадлежи на първокласен
изследовател като Theodor Wiegand [7]. Той
участва през 1894 г. в разкопките на Атинския акропол, ръководени от Dörpfeld, и вероятно тогава посещава Евбея. По-късно се
включва в разкопките на Приена и Милет,
като успоредно участва в разкопаването на
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Дидима и Самос. Накрая ръководи проучването на Пергам и е един от създателите на
Пергамон музеум в Берлин и негов директор
до 1930 г. Вероятно от Атина той посещава
обекта на планината Оха, отхвърля преобладаващото мнение за микенски градеж, публикува неговия план и го нарича angebliche
Urtempel („така нареченият първичен“, но и
„върховен храм“). Той прави и първите известни снимки на обекта. Авторът описва точно
типа зидария, предлага много паралели и се
спира на датировка от VI в. пр.Хр. – според
него градежът може да е по-късен, но не поранен. Моите наблюдения (свързани, освен с
Приена и Пергам, които той е разкопавал, и
със Сарди и други малоазийски крепости) ме
навеждат на мисълта за същата датировка.
Посочените паралели с покривната конструкция от каменни плочи, която няма как да е
била от керемиди, с Ассос на залива на Адрамитион също са точни.
Следва сериозната публикация на Franclin
Johnson [8], който дава и точните размери на
постройките. Изводите му ще коментирам
при описанието и интерпретацията на постройките.
Накрая трябва да спомена обобщаващите
подробни статии на Jean Carpenter и Dan Boyd
[9]. Двамата канадски автори са посветили
много време на старателното изучаване на
обектите на Евбея и търсенето на техни паралели. Продължителният им престой в Атина
им дава възможност да направят проучването
си комплексно. Чрез тях се запознах и с гръцките изследователи на обекта, които са публикували на гръцки език и статиите им са
трудно достъпни [10]. От тях най-важни са
публикациите на Moutsopoulos, който е провеждал единствените археологически разкопки на обекта на планината Оха. Част от
находките, публикувани от него, имах възможност да видя в малката кокетна музейна
сбирка в Стира. Друга важна информация е
разказаната от Jean Carpenter и Dan Boyd легенда за дракона на планината Оха, която ще
коментирам по-долу. Също така важни са и
техните чертежи на обектите, защото гъстата
растителност сега не позволява да се направят
добри панорамни снимки, докато скиците на
двамата автори са много точни. Надявам се да
имам възможност да видя и снимки на обектите от дрон, които със сигурност ще представят много по-ясно целите комплекси, заедно с наличните всичания по скалите около
тях.

Драконовата къща на върха на планината
Оха
Спирам се на този обект, защото той е найпопулярен и култовото му предназначение
предизвиква най-малко съмнение. Първото
му подробно описание и измерване прави
Wiegand заедно с първата му фотографска
снимка (Обр. 1).

Обр. 1. Сградата на планината Оха.
Wiegand упорито не иска да повярва, че
това е храм, но категорично отхвърля и мнението, че това е овчарска хижа – никой не би
живял точно на каменистия връх на планината, дори през лятото. Проблемът с храма не
е автора, а на епохата му. Доводите се свеждат до това, че сградата нямала засвидетелствана някъде форма на храм и входът откъм
страничната дълга страна е напълно нетипичен за Елада. В последното десетилетие на
XIX век един археолог не може да не е убеден, че на Евбея не може да има друга форма,
освен класическия елински храм. Днес знаем,
че това не е така. Wiegand подхвърля и хипотезата, че това е сигнален пост, който осигурява връзка чрез сигнали с огньове за трасетата на корабите с визуален контакт към Хиос
и Пентеликон в Атика или към Андрос и Хелеспонта при Сестос. Това не ми изглежда
дори и малко вероятно. Carpenter и Boyd го
отхвърлят убедително с довода, че този връх
е обвит в облаци или мъгла твърде често,
дори през лятото, и нито предлага добра видимост, нито може да бъде лесно видян.
Няма да давам подробно описание и размери на съоръжение, което е толкова пъти
подробно описвано. Ще се задоволя със следните акценти.
Сградата е разположена не на самия връх,
а малко под него, на добре закътано място. Тя
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не цели да изпъкне и да доминира над пейзажа, а да се впише максимално естествено в
него (Обр. 2).

лязва на своя план малка, полукръгла основа
на няколко крачки югоизточно от сградата.
Това може да е било нисък олтар, база на колона или хранилище за дарове. Bursian предполага, че тази база е разрушена от иманяри,
убедени, че под нея се крие злато. Запазена е
обаче масичката вътре в сградата, която според мен свидетелства допълнително за нейното култово предназначение (Обр. 5).

Обр. 2. Сградата на планината Оха – съвременен вид.
Изградена е от големи обработени камъни
без спойка, някои напомнящи квадри, други
по-груби, като всички имат издължена форма,
наистина нетипична за елинското каменно
строителство. Покривът е от каменни плочи и
представлява фалшив свод. На дългата страна
има два прозореца, а вратата е оформена от
три почти мегалитни каменни елемента (Обр.
3).

Обр. 4. Покривната конструкция на сградата на планината Оха
Наоколо са разхвърляни много каменни
отломки, които вероятно са от покривните
плочи, оформящи фалшивия свод, но може и
да са части от вратата. Ако е така, тя би трябвало да е много подобна на каменните врати
на тракийските гробници, моделирани като
дървени, но това не мога да твърдя със сигурност.
Точно на пътя за сградата се намира параклисът Св. Илия и прилежащите му сгради,
който е изграден също от каменни плочи, но
доста по-тънки и по-малки (Обр. 6). Параклисът е действащ, много добре поддържан и
вероятно редовно посещаван. Това свидетелства също за осмислянето на мястото от местното население като култово, свързано със
съответните ритуали на празника на светеца.
Има много примери за свързването на такива
светилища по планински върхове със соларни
божества.

Обр. 3. Десният прозорец и част от вратата.
Тъкмо тази обработка на камъка навежда
Wiegand и Johson към датировка от края на VI
в. пр.Хр. най-рано, като Carpenter и Boyd клонят повече към елинистическата епоха. Много коментиран е и видът на покривната конструкция, изглеждащ доста архаичен (Обр. 4).
Старите пътешественици, цитирани от
Carpenter и Boyd, дават важно указание за
обект, който сега не съществува. Ulrichs отбе-
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Обр. 7. Скални всичания срещу параклиса
Някои всичания са оформени като олтари,
множество имат връзка помежду си и са в
система с нещо като преливници (Обр. 8).
Обр. 5. Култовата (?) масичка вътре в
сградата на Оха

Обр. 6. Параклисът „Св. Илия“.
Съществени за моите изводи са каменните
всичания, които са направени на високата
равна скала точно срещу параклиса (Обр. 7).
Те са типични за балканските и малоазийските древни скалноизсечени светилища и
връщат датировката на целия комплекс много
по-назад във времето, макар да не може да се
каже колко точно, тъй като по-прецизната
датировка е невъзможна. На мястото на всичанията в скалата практически няма културен
пласт и няма артефакти, които биха уточнили
датировката.

Обр. 8. Скалноизсечени „олтарчета“.
Наистина невероятно е как никой автор
досега не е отбелязвал всичанията пред параклиса, защото те са ярко маркирани с мраморен кръст и очевидно са обект на почитане
от местното население (Обр. 9). В случая
опитът и познанието на множество подобни
култови места от Балканите и Мала Азия помогна на нашия екип.
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Обр. 9. Мраморният кръст, поставен сред
всичанията.

Обр. 10. Подготвени за отсичане каменни
блокове под върха на Оха.

Всички автори свързват обекта с каменните кариери, които се намерат в планината
Оха. Стига се дори до там сградата да се интерпретира като база на римските пазачи,
които надзиравали робите-каменоделци. Наистина, мраморът от Каристос е познат и търсен дори в Италия през римската императорска епоха, но за мен очеваден е въпросът как
ще бъде довлечен до брега и натоварен на
корабите мрамор от височина 1 398 или 1404
м според различните географски карти? Авторите се обосновават с наличието на подготвени за отсичане каменни блокове, които и аз
можах да видя (Обр. 10). Обяснението обаче е
друго. И на снимката се вижда добре, че формата подготвяните блокове (по-точно плочи)
точно отговаря на формата на блоковете, от
които е изградена култовата сграда. Поради
същите причини – трудната достъпност на
стръмния планински връх – камъните за строежа не са били транспортирани нагоре, а са
отсечени на място. Това обаче не е каменна
кариера в същинския смисъл на думата – тя е
използвана само за този строеж. Възможно е
и почитта към сградата да е била по-голяма,
защото тя е направена с камък, отсечен от
мястото на древното светилище.

Това не е единственият пример. По-ниско,
на склона на планината откъм селището Каристос, са изоставени колони, отсечени вероятно в римската епоха. Местното население
ги нарича Kylindroi. Според Carpenter и Boyd
на долното ниво имало 5 колони с височина
(ако бъдат изправени) 11, 80 м и диаметър 1,
47 м (Обр. 11). Следователно най-голямата
тежи ок. 40 тона. На горното ниво колоните
са недовършени и е по-трудно броят им да
бъде уточнен. Двамата автори забелязват безсмислието, дори невъзможността тези колони
да бъдат свалени до брега. Според тях не личат и никакви следи от дървени плъзгачи или
други начини на придвижване на подобни
тежести.

Обр. 11. Колоните над Каристос.
С риск от хиперинтерпретация аз допускам че колоните са отсечени без барабани, за
да бъдат използвани на същото място, както е
станало и с блоковете на конструкцията на
върха на планината. Това вече е трябвало да
бъде не „драконова къща“, а класически
гръцки храм (може би на Хера, както смятат
по-старите пътешественици). Може да има
различни причини за осуетяването на строежа
– липса на финансиране или желание на местните жители да продължават да почитат
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змея/дракон в „жилището“ му, което отговаря
пълноценно на такъв култ.

хаичния и елинистическия период. Сградата е
напълно различна от класическия елински
храм, но е подобна на други на острова и в
Мала Азия, които са представени от Carpenter
и Boyd. Обобщавайки представеното от
Wiegand, Johnson и своите наблюдения, двамата предлагат този план на сградата (Обр.
13).

Заключение
След огледа на място и анализа на текстовете на другите изследователи, обектът добива вида на култов комплекс. За да го представя във височина, ще исползвам схемата,
направена от Carpenter и Boyd (Обр. 12).

Обр. 12. Схема на разположението на Каристос,
Червената
крепост,
колонитеkylindroi, „драконовата къща“ и параклиса.
Най-вероятно древното пристанище и селище са били на същото място както сега.
Акрополът на селището вероятно е бил на
мястото на Червената крепост (Castle Rosso),
която сега се отнася към периода на венецианската власт. Над крепостта трасето е маркирано с друг параклис, а над него е стръмната площадка с колоните. Поради много ограниченото време, с което нашият екип разполагаше, ние изкачихме върха бързо по източния склон, затова не съм виждал крепостта
и колоните. Много важно е дали около тях
няма да се забележат други всичания – тогава
ще може да се потвърди хипотезата за разположението на акропола и възможният втори
култов обект в комплекса на мястото край
изоставените колони. Накрая на върха са разположени „драконовата къща“-храм и параклисът Св. Илия.
Комплексът има три фази на употреба.
Първата е маркирана от скалните всичания и
безспорно е най-стара, но много трудно датируема (евентуално в рамките на Бронзовата
епоха). Следва построяването на сградата,
която приемам за храм, в периода между ар-

Обр. 13. План на храма на Оха.
Възможно е в римската епоха да има опит
култът да се измести по-ниско и по-близо до
селището в нов, вероятно класически храм на
мястото на колоните, но това не става. Централен култов обект остава старият храм. Това
личи и от находките от разкопките на Муцопулос – лампи, малки ритуални чаши, пепел и
животински кости и особено много тежести
за стан (Обр. 12).
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или началото на 60-те години на ХХ век, така
че няма как да е повлияна от научно-популярни филми или контакти с население в България или Македония. Въпреки това историята поразително прилича на такива, познати
от българските земи. За да подчертая приликата, ще заместя гръцката дума дракон с обичайната за нашия фолклор змей (още повече,
че двамата канадски автори, като не знаят
тази дума, пространно обясняват, че населението няма предвид влечуго или нещо като
китайски дракон, а едни големи мъжки същества с изключителна физическа сила).
На върха на планината Оха живеел змей.
Той посещавал една девойка в село Руклиа
всяка нощ, но тя не го харесвала и искала да
се избави от него. Разбрала как змеят измерва
времето, щом дойде при нея: давал на коня си
торба зоб и точно когато свършела, започвало
да се развиделява. Змеят трябвало да си тръгва по тъмно. После момата го разпитвала от
какво се бои най-много и той отговорил, че е
много силен и не се страхува от нищо, освен
от кучето на брат й. Тогава момата накарала
брат си да доведе кучето си от кошарите и
сипала в торбата със зоб на коня много пясък.
Така конят се хранел бавно и навън съмнало.
Змеят разбрал, че е в опасност, и побягнал, но
след него пуснали кучето. Змеят бягал към
върха на планината и се скрил в дома си, но
кучето го намерило и там. Ужасен, змеят изскочил през покрива и от тогава останала дупката в него, която се вижда и сега. Кучето
обаче го преследвало навсякъде и го хапело
отзад. Змеят крещял от болка и призовавал
сестра си на помощ. Тя обаче живеела далече
и успяла да дойде твърде късно. Намерила
мъртвия змей и могла само да го погребе достойно. На гроба му поставила два големи камъка, които се виждали и сега. А наоколо
личали следите от колената на змея, от лапите
на кучето, а имало и змеева стъпка.
Тези следи вероятно са всичанията около
параклиса, които фолклорът трябвало да
обясни. Къде точно е змейската стъпка, не
можах да различа. Нямам предположение и
кои ли са двата надгробни камъка. Убеден
съм обаче, че култовият обект и тази история
са много стари. Те отлично доказват разказите, чe когато пеласгите владеели страната, която сега се нарича Елада, атиняните били пеласги и името им било кранаой
(Hdt. VIII, 44). В Атика пеласги не останали
към времето на Херодот, но по планинските
склонове на съседната Евбея явно е имало

Обр. 12. Тежести за стан, едната със знаци
по нея, намерени в храма на Оха.
Третата фаза на употреба е фиксирана от
параклиса Св. Илия, който се ползва и до
днес.
Голямо е изкушението да предположа кои
божества са били почитани в този култов
комплекс. Старите пътешественици се опират
на бегли сведения на древни автори за острова (обобщени от Wiegand), че там имало
светилище на Хера, където се почитал нейният свещен брак (мъжкият паредър не се
споменава, но логично се предполага Зевс).
Това започва от интерпретацията на Ulrichs
на Стефан Византийски. Мисълта за Хера
като локалното название на Великата богиняМайка се натрапва от само себе си. Има обаче
едно безспорно писмено свидетелство за региона и то принадлежи на Страбон
(Strab.10.1.6). Според него Каристос лежал
нозете на планината Оха, а наблизо били
Стира и Мармарион, в чиито предели са кариерата на каристоските колони и храмът на
Аполон Мармаринос. Страбон знае за Стира,
където са другите „драконови къщи“, пише и
за Мармарион, което сигурно са мраморните
кариери. Споменава вероятно изоставените
колони (за които следователно имаме terminus ante quem) и след това, в изброяване отдолу нагоре, пише за храм (изрично назован
храм!) на Аполон Мармаринос. Ето го соларният бог, паредър на Хера, почитан сетне в
параклиса като Св. Илия както е обичайно
навсякъде в трако-фригийската културна среда. Тези имена са типичните гръцки преводиназовавания. Но в този случай имаме и запис
на фолклорната представа за „драконовата
къща“-храм.
Carpenter и Boyd [11] предават историята
на дракона, която намират в гръцки фолклорен сборник. Тя е записана в края на 50-те
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достатъчно и старателно са пазели своите
древни култове.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ В МЕДИЦИНСКАТА
ПРАКТИКА
Албена Андонова
THE IMPORTANCE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN MEDICAL PRACTICE
Albena Andonova
ABSTRACT: The importance of effective communication in medical practice again comes to the fore. One of
the reasons is becoming a growing trend for Technocracy and multicultural world. The purpose of this article is
to focus on the basic principles of communication to be proficient by medical professionals. The ability of health
professionals to communicate with patients with different health, social and cultural status and the need for individual approach and personalized care for people is one of the main criteria for quality of care.
Key words: Communication, medical practice, patient quality of care.

тика включва не само обсъждане на здравния
статус на пациента, но и умението за ефективна комуникация по различни тематики,
обхващащи процеса на предоставяне на медицинска, здравна, психологическа и социално-битова помощ.
Високото ниво на емоционална интелигентност е много важна характеристика за медицинските специалисти. Умението да се управляват емоциите е много полезно за работещите в сферата на здравните услуги. Спецификата на работата им изисква да умеят да
изслушват и комуникират, да реагират бързо
и адекватно при спешност, да не показват
лични емоции и страхове, да създават чувство за доверие, да имат обективна оценка за
ситуацията и да развиват и запазват собствената си емоционалност.
Съществуват различни класификации на
видовете и типовете комуникации. В зависимост на контекста на протичане на общуването те могат да се определят като:
Формална комуникация – осъществява се
в организирана институционална среда базирана на нормативни документи, инструкции и
наредби. В голямата си част формалната комуникация е в писмена форма, а при пряко
общуване се спазват регламентирани йерархични вертикални и хоризонтални нива и
форми на комуникация.
Неформална комуникация - протича в неорганизирана среда и се базира на лични отношения и ценностната система на хората.

Въведение
Общуването е една от основните човешки
потребности спомагаща за осъществяване на
комуникация с цел обмен на информация,
идеи и мисли. Комуникацията между хората е
в основата на социализацията и интеграцията
на индивида в обществото. Способността да
се комуникира ефективно е едно от най-важните умения на човека. Притежавайки тази
компетентност човек много ефективно предава, приема и разчита послания и факти,
бързо избира най-релевантния канал за комуникация в конкретна ситуация за да постигне
в максимална степен поставените си цели за
възприемане и предаване на конкретна информация. Владеенето на комуникативните
техники дава инструментите и уменията, чрез
които човек да управлява и влияе в процеса
на общуване. Комуникативната компетентност е съставна чест от цялостното поведение
на отделната личност.
В редица професии владеенето на комуникативните техники е от съществено значение
за качеството на предоставяната услуга. В
медицинските професии умението за комуникация с различните категории пациенти и семействата им е основополагащо за предоставяне на качествено здравното обслужване.
Процесът на общуване с пациентите не бива
да се възприема като формален процес за регистриране на конкретно състояние. Ефективната комуникация в медицинската прак-
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Няма строго изградена структура и задължителни правила при реализирането на общуването.
В зависимост от използваните изразни
средства комуникацията се определя, като:
Вербална – основно изразно средство за
взаимодействие между две или повече лица
са думите използвани в организирана устна
или писмена реч.
Невербална - предаване на информация
без да се използват думи.
Основни изразни средства за предаване на
послания са:
Мимиките – движение на лицевата мускулатура променяща израза на лицето и очите
според волеви и неволеви физически и психически състояния.
Жестовете, докосване - целенасочени или
спонтанни движения на ръцете, главата, тялото с помощта на които се изразява отношение, емоционално и физическо състояние.
Целта и задачите на статията е да се акцентира върху значението на комуникацията
/по-точно невербалната/ в медицинската
практика. На фона на все по-засилващата се
тенденция за технологизация в медицина и
мултикултален свят, отново на преден план
излиза необходимостта от индивидуален подход и персонализирани грижи за човека в зависимост от неговите личностни особености
и нужди.
Прилагането в медицинската практика на
принципите и елементите на ефективната комуникация е важна част от професионалната
компетентност на здравните специалисти.
Много често използването на формални вербалните изразни средства в процеса на общуване се възприемат като достатъчни при
здравното обслужване на пациента и в известна степен се пренебрегват невербалните.
За значението на вербалната и невербалната комуникация в медицинската практика
свои проучвания и анализи извършват редица
автори. [3], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12],
[13], [17]
В свое изследване М. Димитрова и И.
Стамболова установяват, че „Около 1/4 от
проблемите в общуването според сестрите се
дължат на сензорни нарушения при пациентите, които пречат да чуят и разберат подадената към тях информация. Авторите правят
заключението, че изследвания в областта на
здравните грижи са полезни за установяване
на проблемите в комуникацията между учас-

тниците в процеса на медицинското обслужване и биха отстранили пропуските. [7]
Много често при извършването на различни медицински дейности и здравни грижи,
медицинските специалисти докосват тялото
на пациента. Допускане на непознати хора да
навлизат в интимната зона на човек, макар и
при изпълнение на професионална задача,
предизвиква психически и понякога физически дискомфорт в пациента. При този случай владеенето на техниките на невербална
комуникация от медицинския специалист е от
съществено значение. Недопустимо е изразяване на негативни емоции чрез поглед и мимика от здравните специалисти като например учудване, погнуса, ирония и други. П.
Балканска отбелязва, че „в общуването между
хората невербалните (неезикови, несловесни)
средства имат огромно значение“. По нататък посочва, че „Комуникацията чрез допир е
друга модалност на невербалното общуване,
която в известен смисъл заема междинно положение между физическото и психологическото внимание. Освен ръкуването тук се отнасят всякакви други докосвания до събеседника.“ Авторът отбелязва, че „Докосването,
простият физически контакт, могат понякога
да бъдат единственото средство за съобщаване на задълбоченост и интензивност на загрижеността.“ [2]
Докосването на друг човек никога не трябва да бъде самоцелно. Точно премерен жест
или поведение на здравния специалист може
да вдъхне увереност и сила, или обратното да
предизвика отчаяние, обида и безнадеждност.
Морално етичните-ценности на нашето общество не възприемат като нормално самоцелното докосване на различни части от тялото без да имат терапевтична цел и предварително съгласие. Много от пациентите обаче
възприемат положително докосването и го
оценяват като подкрепа, успокояване и положително отношение към тяхната личност. Когато го получат от член на медицинския екип,
особено ако здравословното им състояние е
свързано с физически промени на тялото или
при съобщаване на лоша новина докосването
се приема като подкрепящо и нужно от болния.
Умението за общуване с хора с различни
увреждания /слухови, двигателни, ментални/
е много важно професионална компетентност
за медицинските специалисти. Получаването
на вярна и навременна информация, демонстрирането на позитивно и уважително отно-
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шение към пациента със специални потребности е важен аспект от медицинското обслужване. [1]
За медицинския специалист е особено
важно да притежава „комуникативна компетентност, умение да обясни на достъпен за
пациента език специфична медицинска информация, да спазва индивидуален подход, да
формира и развие личностни качества (етичност, милосърдие, съобразителност, културност и др.), усмихване и т.н.“ отбелязва Н.
Иванова. [9] Б.Торньова разглежда комуникативната компетентност като ключова и заемаща особено място в процеса на професионалното формиране на медицинските специалисти. [14]
Много често здравните професионалисти
считат, че спазването на принципите на формалната комуникация са достатъчни и затова
пренебрегват невербалната. Невербалната
комуникация е от особена важност за болния
човек. Чувствайки се застрашен поради промяна на здравословното си състояния болния
много старателно се вглежда във всеки жест,
поглед, позиция на тялото на членовете на
медицинския екип, търсейки скрити и явни
сигнали за да си изяснява степента на критичност на здравния му статус. Владеенето на
невербалните знаци и целенасоченото им използване от медицинските специалисти понякога са решаващи в лечебния процес. Така
значително се минимализират ситуациите, в
които пациентите са неудовлетворени от предоставената им медицинска помощ или правят неправилни заключения за здравословното си състояние.
Познаването на различните културни и религиозни принципи и убеждения в съвременния мултикултурален свят е в основата на комуникативната компетентност на медиците.
Принципите на невербалната комуникация
трябва да се спазват особено стриктно при
обгрижване на лица от друг пол, религиозна и
културална принадлежност. При езикова бариера универсално средство за предаване на
информация е невербалната комуникация.
Правилното и използване може да бъде единствен източник на информация за болния и
неговите близки.
В процеса на обучение медицинските специалисти придобиват знания и умения за комуникация с пациентите и техните близки.
Базовите знания и компетентности за общуване получени при формалното образование
съчетани с личностните качества трябва да

продължат да се усъвършенстват през целия
живот.
Използването на жестовете и мимиките от
медицинските специалисти в процеса на
оказване на медицинска помощ в определи
ситуации понякога е единствения начин за
общуване с колегите с цел да се пощади пациента и близките му от научаване на все още
неокончателна информация. Така медиците
могат да получат или предадат спешна информация за състояние, факт или необходимост от извършване или не на определени
дейности и процедури.
Невербалните знаци, които използва пациента в процеса на оказване на здравни грижи
и правилното им разчитане могат да повлияят
положително в лечебния процес. Често поради различни морано-етични предразсъдъци,
страх или други психологически бариери пациента не съобщава всички свои проблеми и
страхове, а съзнателно или подсъзнателно
изпраща невербални послания към медицинския екип или отделен специалист. Правилното възприемане и разчитане на тези послания понякога е важен елемент от терапевтичния план за подобряване на здравословното
състояние на пациента. Анализа на връзката
между моторни прояви на тялото и информацията за самоличността има важна стойност
за правилно оценяване на индивида [16]
През последните години популярни станаха редица сайтове предлагащи медицинска
и психологическа информация. Част от тях
предлагат консултация със специалисти в реално време. Интересът към информация по
различни здравословни проблеми получавана
онлайн има своите почитатели на фона на все
по-нарастващото недоволство от медицинското обслужване. В интернет пространството
се реализира единствено и само формална
комуникация. Липсата на реален контакт с
пациента и невъзможността за холистичен
подход е основна пречка за формиране на
здравословния проблем на пациента и поледващо ефективно лечение. Електронната комуникация е „лишена от важни компоненти,
като контакт с очите, тона на гласа, чисто естествено докосване, жестове. [15]. Но същевременно интернет ресурсите могат да бъдат
полезни за придобиване на медицински и
психологически знания, а също за прилагане
на принципите на здравословния стил на живот.
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Заключение
Създаването на ефективна комуникация
между пациента и и медицинския екип е комплексен процес. Основни елементи в него са:
вербалната и невербалната комуникация,
личностните качества и професионалната
компетентност на медицинските специалисти
базирани на взаимно уважение и зачитане на
общочовешките ценности, но пречупени през
призмата на индивидуалните нужди и особености на пациента. Съвременната медицина
предлага високо технологични медицински
процедури, което в известна степен изтласква
на заден план общуването между здравните
специалисти и пациента. Така се създава усещането за неудовлетвореност от липса на
внимание и отношение към човека със здравословен проблем.
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PICTURES FROM AND PICTURES OF HELL IN „NAMELESS NOVEL” BY DIMITAR DIMOV
AND „ADRIANA” BY TEODORA DIMOVA.
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ABSTRACT: The present text sets out to discover the link between the existential break-downs of Adriana –
a central figure of both D. Dimov’s “Nameless Novel” and T. Dimova’s “Adriana”, on one hand, and Adriana’s
paintings, on the other. It poses the question of the place of the female painter in a world of distorted values
regardless of the time of action in both texts which lay 70 years away from one another, 70 years of personal
and creative time. In our perspective Adriana’s paintings reveal the vacuity of the mind, they symbolize the obsession of evilness; they are a guide-book to non-existence which, as it turns out, can be overcome only by a
miracle.
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жена. Благодарение на чудото – неочакваната
и катарзисна среща с (образа на) Христос,
която препотвърждава финала на библейския
стих: „...а Божият дар е вечен живот в Христа
Исуса, нашия Господ” (Римл.6:23). Начало и
край, смърт и вечност, саморазрушение и
възкресение, грях и опрощение, пропадане и
изкупление – това са основните опозиции,
върху които Т. Димова изгражда своя роман
„Адриана”, публикуван през 2007 г. – десетилетия след като нейният баща Димитър
Димов (из)оставя своите персонажи в предверието на варненската вила, пред огледалото
на себепознанието в един незавършен „Роман
без заглавие”. Но да се върнем към началото.
Към „Роман без заглавие”, написан през 30-те
години на ХХ век.

„... в щастието и в покоя има толкова
кич, че те са недопустими за един интелигентен човек...”
„Адриана”
„Роман без заглавие” на Димитър Димов и
„Адриана” на Теодора Димова могат да бъдат
четени като книги за пагубното влияние на
греха върху човешката психика, за травмите
от него, които винаги влекат със себе си
смъртта, защото знае се: „Заплата за греха е
смърт/.../” (Римл.6:23). Именно към смъртта
се е устремила главната героиня от двата романа, между които стои разделителната линия
на седем десетилетия човешко и творческо
време. Адриана е сякаш родена, за да умре.
Чувството за гибел, усещането ѝ, витаенето ѝ
се излъчва от първата до последната страница
и на двата романа, които сякаш, подобно на
пясъчен часовник, отмерват секундите до
неизбежния финал. Читателят предчувства
смъртта, подготвя се за (авто)екзекуцията,
която ще се разиграе току пред очите му,
примирен, че тя е не просто неизбежна, но и
необходима след толкова нагнетяване на грях
и пороци, след толкова демонично, самопораждащо се себеизчерпване на централния
персонаж – Адриана. И все пак, тази очаквана
смърт, за която ни подготвя повествованието
на двете книги, може и трябва да бъде отло-

Незавършеният роман и завършените му
послания
„Роман без заглавие” на Димитър Димов е
текст с интересна съдба, най-малко защото
сюжетът му остава неразгърнат докрай, финално отворен. Той е част от незавършените
произведения на писателя, като разчетеният
ръкопис е публикуван за пръв път в събраните съчинения на Димов през 1966 г. Нели
Доспевска, съпруга на писателя, отправя в
спомените си твърде сурова критика към ро-
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мана, давайки свое обяснение за това защо
остава незавършен: „Не е ли разбрал самият
той, че имитира себе си като автор, че почти
дословно се повтаря като тематика, като образи (особено женския), като дух, като атмосфера, едва ли не като отделни изрази. Защо не си спомням да ми е говорил за него,
след като до края на съвместния ни живот
споделяше с мене всичките си литературни
планове. Възможно е все пак да ми е споменал нещо, но защото това негово произведение изобщо ме разочарова, паметта ми навярно сама си го е изтрила./.../ Навярно – поне
такова е моето предположение – Димов е разбрал, че е тръгнал по свой, но вече утъпкан
път, и в случая дори недобре утъпкан, и затова е оставил романа недовършен” (Доспевска, 1985, с.79-80). Съпругата на писателя
счита, че повторителността на образите и
мотивите, преекспонираният образ на фаталната жена, неспособността на автора „да каже
нещо ново” са сред причините той да се откаже от текста си, един текст, който ни среща
с нетрадиционния образ на жената художничка, слабо познат в българската литература.
Търсейки причната романът да остане недописан, литературният критик Иван Станков
лансира друга идея, а именно: „Адриана е
предварителното решение на уравнението с
три неизвестни – Елена Петрашева, Фани
Хорн и Ирина. Адриана е скицата, която съдържа в себе си трите портрета. Тя е крайната
точка, до която пътуват през романовите текстове трите героини, тя е тяхната последна
фаза, мястото, до което трябва да достигнат
героините му./.../ Тя е до такава степен завършена, че всичко, което може да й се случи,
ще бъде безсмислено от гледна точка на образа. /.../ На Адриана на Димитър Димов нищо не може да и предстои и аз се блазня от
идеята, че това е сериозната причина романът
да не бъде дописан” (Станков, 2011, с.190). В
окръглеността и завършеността на образа,
достигнал до крайност в своята гибелна отдаденост на порока, към която няма какво повече да се добави, Станков търси причината
за неочаквания финал на романа. Но Адриана
е не само окаян грешник. Да, тя е образ, близък по дух на Елена Петрашева, на Фани
Хорн и Ирина, но носи в себе си стихийната
мощ на творческия заряд, способен да донесе
благословия или проклятие. Чрез характера
на Адриана, Димов разказва историята за
това, как изкуството може да те повлече към
бездната, ако нямаш силите да контролираш

страстта. Една от първите сцени в романа на
Димов, описана в трета глава, представя Адриана като художник, издирващ подходящия
модел за рисуване. На плажа тя попада сред
въртопа на светската суета, а срещата ѝ с началника на спасителите Адамов играе ролята
на своеобразна завръзка, но и на първо докосване до предопределеността на смъртта – в
случая – тази на Червенко. През очите на своя
брат, Адриана, или Ада, както той я нарича, е
непроницаема, загадъчна, провокативна, но и
безразсъдна, в плен „на някаква болест или
вътрешна ненормалност”. Той не разбира и
не одобрява нейното занимание с изкуство,
намира го за неприемлива хрумка и за косвен
причинител на своето нещастие, когато едва
не загива след скока от моста. Червенко счита, че нито средата, нито картините на Адриана са подходящи за нея, че те издават вътрешна несигурност, колизии и пропадания:
„Виждал ли си картините й? Само хора, които приличат на вампири или на изтезавани
от палач. Вечер ми е просто неприятно да
влизам в ателието й. /.../ Според мен всичко
произлиза от рисуването и от тази банда в
София./.../ Трябва да ѝ забраниш да рисува,
papa. Всичкото зло идва от това, че се мисли
за талант”. Адриана от „Роман без заглавие”
е почти тридесетгодишна любима дъщеря на
милионер, попаднала в плен на „тежка неврастения”, на „сплин” и „болезнена скука”, от
чиято лепкава мрежа я спасяват само алкохолът и луминалът, за да ограбят на свой ред
сетните ѝ съпротиви срещу злото в нея, срещу собствените ѝ гибелни страсти и изкушения. „Силата на ума”, „извънредната интуиция” и „мрачният жребий на оная прокълната
от векове красота, която привлича нещастията и смъртта”, сякаш са предопределили наближаващия край на героинята, която не може
и не иска да намери пътя към себе си, която
се самомаргинализира, достигайки до мизантропия и пълен социален нихилизъм. Или
казано с думите на Светла Стоянова: „Блудната и вечно будна Адриана – макар и разкаяно – сигурно е поела в маршрутната карта на
смъртта, движейки се с ритъма на "бавното
самоубийство", към което господата Луминал
и Алкохол, без съмнение, ще я отведат”(Стоянова, 2009). Адриана, която скита
безпосочно, Адриана, която съблазнява мъжете, само за да се наслади на унижението
им, Адриана, която от каприз едва не погубва
брат си, Адриана, която отказва да бъде като
другите, да пожелае покоя на семейството и
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на дома, Адриана, която не знае какво да направи със себе си, Адриана, достигнала до своеобразна танатофилия – това е героинята на
„Роман без заглавие” – човек без път. Непреодолима е тази нейна безпътица, себеизчерпването ѝ, безконечен сякаш е устремът ѝ надолу, към пъкъла на собствената ѝ безалтернативност, на липсата ѝ на modus vivendi.
Констатацията „в Адриана имаше нещо
странно и тайнствено, което може би търсеше абсолютното, а не успяваше да го намери, което ѝ пречеше да се задоволи с живота, който предлагаше майка ѝ, или с този,
който си беше избрала сама” подсказва, че
този стремеж към абсолютното, към върховния смисъл, към неназовимото може да завърши само по един начин, предсказан от
друг художник преди векове – Леонардо да
Винчи, познал до дъно суетите на човека,
обречен на изкуството: „Преследването на
невъзможното се наказва с меланхолия и отчаяние” (Елюар, 1979, с. 220). Адриана се
вдава безостатъчно на собствения си ад, а
негово отражение, ключ към дълбоката ѝ душевна пустота, към лабиринтите на страха в
душата ѝ, стават нейните плашещи, диаболични картини. В тях на преден план излиза
уродливото и грозното („Ако имате криво
лице или особено уродлив нос, може да предложи да ви нарисува”), анималистичното,
вакханлийното, което по странен начин контрастира с омагьосващата ѝ красота. Платаната
ѝ са израз на всичко онова, на което визията ѝ
противостои. Картините ѝ представляват
външен израз на душевната ѝ пустота, изразяват влечението към грозното, издават една
трайна установка на болното й съзнание с
присъщата му акалофилия. Именно защото
творчеството в същността си е „излаз и изход” (Бердяев), в платната на Адриана се оглежда собствената ѝ безпомощност – те са
автономни светове на нейното невъзможно
битие („В действителност тя усвои малко
техника и в платната ѝ почна да прозира
някаква мрачна символика – израз на досадата и меланхолията, които започваше да
изпитва от живота.”). Изкуството ѝ е импресионистично, защото е затворено в собствената ѝ субективна оценъчност, която деформира действителността, поставяйки акцента не върху модела, а върху собствената ѝ
интерпретация на същия този модел. Картините на Адриана са видим израз на душевното ѝ състояние, а не възпроизвеждане и/или
точно копиране на съзерцаван обект. Тър-

сейки моделите си, тя всъщност търси онова,
което е в нея и което във и чрез изобразявания обект, ще извади от душата си, ще осветли. Картините предизвикват у Червенко не
естетическо наслаждение, а страх, атавистичен страх от смъртта, която вледеняващо е
докоснал и чийто образ разпознава зад уродливите лица от портретите („Всички нейни
прищевки свършваха с глупости и това ставаше винаги върху негов гръб. /.../ Друг път
тя беше довела в къщи като модел за рисуване един мръсен гърбав просяк, който му
открадна табакерата. То не можеше да
бъде другояче, когато всичи засилваха манията ѝ, че е художничка. Тя бе ярък урод, безподобен екземпляр в техния род на делови
фабриканти и между жените изобщо”).
Картините на Ада са врата към тлението и
смъртта, обективен израз на субективния
апокалипсис в душата ѝ, който ще я одведе
към студените бездни на небитието. Макар да
е богата и силна, да пребивава „сред някакъв
чуден мир от звукове и образи, до които не
стигаха ни грижите на живота, ни задълженията му”, заради своята непонятна
странност и самоналожена изолация, Адриана
може да бъде мислена като образ от полетата
на маргиналността. Дотолкова, доколкото тя
съдържа в себе си представата за невъзможно
вписване в дискурсите на социалното, доколкото се свързва с болестта, резигнацията, лудостта, нарушеното себепредставяне, пограничността и непринадлежността към ортодоксалното мислене и поведение, то без съмнение Адриана е маргинал, който мисли себе
си като част от своеобразната софийска артистична и бохемска маргиналност. Адриана
не принадлежи в пълна мяра нито на света на
редовните хора, копнеещи за дом и семейство
(„Неусетно тя свикна да гледа на любовта
като на примка...”), за изгоден брак или доходна работа, нито на изпадналите от обществото бедни, гладни и просещи артисти, които виждат в нея мецената. В образа ѝ е реализиран феномена на пограничността, защото
е ситуирана между два свята – на лукса и
бедността, между две алтернативи – да бъде с
другите или да остане сама, които в равна
степен не са способни да генерират вътрешно
ѝ равновесие, задоволството от правилността
на екзистенциалния избор. Адриана не знае
какво да прави с живота си, с неговата непоместеност в териториите на обичайното, на
предопределеното. Тя е присъстващо-отсъстваща от ежедневноделничната повторител-
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ност, от битовизмите, от стериотипа, в който
е принудена да съществува като милионерска
дъщеря с предвидима съдба. В търсене на
истинското си аз и като израз на своеобразен
бунт срещу предначертаното бъдеще, което
препоръчва уседналост в рамките на задомяването и създаването на потомство, Адриана
създава около себе си бохемски кръг от бедни
поети и художници. Идеални жертви, безропотно влюбени в нея с „болезнена любов”,
която „се въплъщаваше след това в изстрадания и символичен израз на портретите ѝ, в
тъжните и задушни багри, с които насищаше пейзажите си”. Адриана флиртува със
страданията и смъртта – свои и чужди, изобразва ги на своите гротескни платна, самоизмамвайки се със себепредставата, че е „изтънчена интелектуалка”, че въпреки суетната
ѝ гордост и безмислената разрушителност на
нейните забавления „животът все още е пълен с удоволствия”. И ако в началото на повествованието Адриана е инстигатор на чуждите безразсъдства, ставайки причинител на
нещастията, през които минава Червенко, то с
развитието на действието Адриана се чувства
все по-самотна и отделена от близките си, от
самата себе си, все по-вгледана в перспективите на собствената си болест и гибел. У героинята надделява „усещането за разруха”, за
преждевременна старост, за усамотение и
печал, което рисуването не може да отнеме.
„Артистичният ѝ живот”, който баща ѝ определя като низ от „артистични прищевки”,
неминуемо влече със себе си алкохолното
опиянение, декадентския разгул на сетивата,
победата на телесността. Затова, отначало от
любопитство, а после – от нужда, „в ателието си тя винаги имаше уиски, питие, което
разсейва досадата и концентрира въображението върху някой приятен обект”. Системната алкохолна и лекарствена злоупотреба, както и изхабяващите любови, интоксикират душата ѝ, подсказвайки за абсолютната
невъзможност да избяга от себе си в сигурното убежище на другостта. Адриана е до
смърт преситена от висшето общество с цялата му лишена от смисъл суетност, от „практичните жреци на изкуството”, които създават пошлост, от „озлобените таланти”, които
мразят всеки различен от себе си. За Адриана
всички те са слабохарактерни хора, а тя обича
да измъчва слабите, да разголва душите им,
да издевателства над тях („Тя надникваше в
мансардите и униженията им, наслаждаваше се от ужаса, с който криеха дрипите

си, от стеснението, с което иваха при нея.”).
В рамките на няколко страници Димов разкрива трагичния статут на изкуството в своята
съвременност, показвайки как творецът е ни
повече, ни по-малко от функция на системата:
„/.../ превъзнасяха свободата на творчеството, а се изтезаваха с поучителни сюжети,
за които министерството раздаваше награди”. Тези маргинализирани художници,
превърнати в обикновени винтчета от машината за идеологически контрол, Адриана презира, но същевременно те са ѝ нужни за единичния ѝ и обречен бунт срещу кристалната
яснота на предварително разчетеното ѝ бъдеще. Тази „банда от несретници” ѝ е необходима, както ѝ е важно рисуването, чрез което
да изведе в светлината на деня мрачните и
призрачни фигури от своите луминални сънища или от патологичната си инсомния: „В
картините ѝ намираха възвишен израз пак
ония тънки, жестоки неща, които тя тъй
умело в часовете на безсъница и скука улавяше от подсъзнанието си, неща, които
критиците не разбираха твърде и мъгливо
наричаха „търсене”. Това бе ярката и сладострастна отпуснатост на слънчевите
пейзажи, чувствителна форма на голи тела и
жестокият, котешки израз в очите на моделите ѝ. /.../ Ала никой от познатите не можеше или не искаше да посочи чудовищната
аморалност на това изкуство, които не успокояваше, не намаляваше болките на живота, а, напротив, превръщаше ги в пароксизъм.” Изкуството на Адриана не може да излекува раните, които ѝ нанася „тъпата и
страшна болка на живота”. То не носи утеха,
не носи чиста радост от общуването с абсолютното и възвишеното. То е нейния морзов
код за помощ, нейния SOS сигнал, че е достигнала до края на пътя. Отвъд него е бездната на смъртта. Без да е творец по рождение
или по призвание, Ада се нуждае от ателието
си, в което може да се скрие „заобиколена от
пустош и самота, далеч от тая жизненост,
която я измъчваше”. „Безумната и непрекъсната оргия”, в която Адриана изхабява живота
си, слага жесток отпечатък върху нейните
платна, преръщайки ги в картините от/на
(а)Ада. Картини – предверия на смъртта, в
които има нещо „болезнено, нездраво и противно”. Същите тези картини, запазили жестокия отпечатък на един изхабен живот, ще
срещнем седемдесет години по-късно в един
роман-продължение, пренаписване, доизмисляне на „Роман без заглавие”, а именно ро-
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мана „Адриана” на Т. Димова, определен от
Иван Станков като „една гиганска спасителна
операция”, защото „спасява една недописна
книга и една безнадеждна героиня” (Станков,
2011, с.189).

ците, обиталище на „самия дух, самия живот”. Тя е на 93 години, бездетна, мъдра и
готова за смъртта. Красивата Юра, нейната
спътница през трите месеца на непрестанно
себеразкриване, е героинята, на която е позволено да отведе Адриана в небитието. Но
преди това Юра ще го срещне в картините на
Ада, запазили се през всички обществени и
исторически превратности, довели до трагичната гибел на Червенко, до обедняването и
смъртта на индустриалеца и тихата му съпруга, до материалната нищетата на Адриана –
останали са като белег и знак за отминалите
времена на една трескава младост, която иска
да опита от всичко в света; превърнали са се в
червената нишка, която свързва с възела на
неунищожимото изкуство двете книги – „Роман без заглавие” и „Адриана”. За да разбере
по-добре Адриана, на Юра тези чудовищни,
диаболични картини ще ѝ бъдат нужни. Защото те са вход към бездната в душата на Ада
и най-доброто доказателство за чудото, което
е причината в старостта да бъде това, което е.
Ретроспекциите и интроспекциите помагат на
Юра да надникне в света на Адриана, с който
по-късно ще зарази своя братовчед Теодор,
който на свой ред „смирено ще свидетелства”
за автентичността на Адриана, която е намерила (Христос в) себе си. Студентката Юра е
олицетворение на младостта, жизнените енергии и красотата. Тя е подходящият събеседник, който има очи и душа за изкуството,
защото е в състояние да изпита непосредствена емоционална реакция от досега с него –
като тази, която изпитва пред автопортрета на
Ван Гог в Париж. И така, на пръв поглед случайността отвежда Юра при Адриана, останала почти без тяло, но не и без „жажадата
за живот, жажадата и ненаситността на
този свят”. Старата Адриана е също толкова
особена, изключителна и непонятна, колкото
младата. Срещата с нея създава усещането, че
тя „не може да бъде човешко същество”, че
прилича на нещо „невиждано до сега, на нещо, излязло изпод нечие въображение”. Адриана носи печата на невъзможното, на избраничеството, което попада извън клишетата на
възрастта. Тя не се страхува нито от самотата,
нито от смъртта. Победила е страха в себе си,
победила е всички нужди и необходимости.
Адриана обаче, не е загубила способността си
да влюбва хората, които я срещат, да ги провокира към безкрайно търсене. Тя е палимпсест, на който са изписани посланията на
множество десетилетия. Тя е море, а „когато

„Адриана” в спасителния план
Различните прочити на „Адриана” провокират у изследователите на романа различни
представи за неговата същност. Милена Кирова вижда в книгата „любовен проект” заради стремежа на Димова чрез романа да
продължи да общува със своя баща. Според
нея „Теодора Димова поема защитата на жената, на женското, така безцеремонно въдворено от междувоенните клишета в пространството на пагубно демоничните страсти. Проектът може да бъде прочетен и така: две епохи говорят жената” (Кирова, 2007). В интерпретацията на Иван Станков романът на
Димова „асимилира”, „поглъща” бащиния
текст и в това се състои успехът му (Станков,
2011, с. 191). Според В. Тончева дъщерята
дописва/пренаписва романа на Димов, като
„обяснението в любов към бащата обяснява и
заниманието с образите на неговия роман,
които въображението на дъщерята разполага/размества на друго ниво, в друго време и
дори с други послания. Така че не става дума
за тавтологично продължаване, а за интелектуално общуване и надграждане” (Тончева,
2009). Светлана Стоянова счита, че дъщерното слово не просто дописва, но и „пренаписва сюжетиката, из/намирайки думите, чрез
които да изрече премълча(ва)ното в бащиния
текст, откривайки промисъл за човешкото,
която да спасява от пепелния ад на "тютюневия свят” (Стоянова, 2009). Всички мения
гравитират около тезата, че при „Адриана”
става дума за особен феномен, при който без
да се търси и претендира покорно следване на
бащината традиция, Теодора Димова завършва недописания роман на своя баща, позволявайки на Адриана най-после да намери
утеха в покоя на смъртта. „Роман без заглавие” и „Адриана” са два различни в стилистично отношение книги, с различни послания,
които имат един общ централен образ, разположен в темпоралната плоскост на две различни епохи. В книгата на Теодора Димова
Адриана е библейски стара и соломоновски
мъдра. От зелените ѝ очи на русалка, рис или
дива котка сега е останала само белотата на
вътрешната ѝ вгледаност, заедно със зени-
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се влюбиш в морето, вече нямаш нужда от
човешки същества”. Адриана на Теодора
Димова е самодостатъчна вселена, която се
себеприпомня, за да свидетелства за необходимото чудо, което може да предизвика катарзиса. За да стигне обаче до онази ледена
февруарска сутрин при чешмата по пътя за
морския бряг, Адриана трябва да мине през
чистилището на своите невъзможни картини.
Част от (о)познаването ѝ е именно потресаващата среща на Юра с платната от „онзи” период в живота ѝ: „Наистина, че не разбирам много от живопис, но онова, което
видях, не беше живопис, а самия ад, Теодор,
самото дъно на ада”. Съхранени на специално място и при специални условия, преминали през смените на политически режими и
личностни колизии, тези картини, които Адриана ревниво пази от чужди очи, са нейната
собствена история на промяната, на трансформацията от себеизчерпил се грешник към
излекуван покаяник. Градинският склад на
Адриана е вместилище на личното, но и на
родовото и дори на националното време. То е
склад за памет, музей на спомени, съсъсд на
историята, който помни и пази всяка стъпка
на младостта. „Чудовищната аморалност” на
картините шокира Юра, невинна в познанието си за света и за черната гама в него. Своеобразната изложба със сюжети от миналото
на Адриана, сполита Юра като окровение,
обективирано в чисто физическите симптоми
на шока, защото „това не били картини на
здрав човек. Били главно портрети, може би
автопортрети, картините изобразявали
хора. Това били измити, греховни и порочни
хора, по тях пъплел порокът и грехът, нямало озарение, нямало дух. /.../ Лицата били
човешки, но с животинско излъчване”. Тази
анимализация на лицата от портретите, напомняща за почерка на Йеронимус Бош,
удивлява и фрустрира Юра, защото е огромна
въздействащата сила на картините, защото
смущават мащабите на пропадането в бездната на греха, плаши невнятността при избора
на модели („полумъртви, полукривогледи,
полуплешиви, полухора”). Моделите на Адриана създават усещане за еднотипност, за един
и същи получовек, или по-скоро за маска на
човек, застинал в минутите на ужаса. Образ,
лишен от планове, емоции, безстрастен до
изсушаване, студен и празен, мултиплициращ
се на всяко следващо платно като застинал
кадър от сцените на ужаса – „ад от пепел”,
който Адриана обитава и „който неусетно я

поглъщал и засмуквал и тя не е имала с какво
да му се противопостави”. Вътрешната галерия от образи в душата ѝ е смазваща със своята диаболистична природа. Отровената и
интоксикирана същност на Ада ражда чудовищата от ада на собственото ѝ себепознание.
Художникът е едновременно детерминиран
от обекта на изображение, но и способен да
да го трансформира художествено, съобразно
иманентната си същност и субективните си
световъзприятия. И в тази взаимообусловеност, взаимосвързаност на творец и модел,
Адриана показва собствената си безпомощност да преодолее себе си, да се освободи от
мрачните чудовища, превзели душата си. Тя
рисува тях, те рисуват нея („Юра, нямах чувство за себе си, а чувство, че съм образ от
своя картина, /.../ една ходеща картина на
Адриана по крайбрежните кози пътеки”). И
всичко това – запечатано върху платната,
преживели кървавите превратности на болното време, а самите те – „картини на болен
човек”, знаци по пътя към смъртта. Картините на Бош, запомнили греховете и пропаданията на хората, техните страхове и уродливост, говорят на един език с картините на
Адриана, в които на преден план излиза грозното и страшното, в които живее костеливата
сянка на смъртта. За картините на Бош казват,
че в тях „неговият кошмар добива плът в найпотайните дълбочини на нашата плът”, че
„жестокостта, често пропита със садизъм, е
повтаряща се тема” (Елюар, 1979, с. 250, 248).
Същата атрофирала човешкост, същият анималистичен заряд ще открием и в платнатагротески на Адриана. Причислена „към злите
и прокълнатите”, младата Адриана рисува
греха и аморалността, защото познава само
тях. Старата Адриана няма да отрече себе-сиот преди, но ще скрие платната, носещи заразния дъх на покварата („/.../ затова не показвам никога онези картини, защото тяхната чудовищност е прилепчива към душите
ни”). Оргиастичните сюжети, пароксизма,
похотта и сластта зашеметяват Юра, подсказвайки за самоубийствената устременост на
художничката им, за нейната „фатална предопределеност”. Всичко при Адриана е остро,
крайно, обсесийно. Такова е и художественото чувство. То не познава мярата, не е способно да постави граници, не може да бъде
контролирано от разума. В картините ѝ избухват вулканични енергии, от и чрез тях
изгаря лавата на греха, чиято заплата е смърт.
Рисуването на Ада е ексцесно, болестно,
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травматично, а не терапевчтино. За нейната
болка няма лек, защото болестта ѝ е плод на
„непоносимост към живеенето”, на крайна
безмисленост и отегченост от самата себе си.
Тогава идва дъното – буквално за Червенко, и
метафорично – за Адриана. И двете книги –
на Димов и Димова ни подготвят за тази история, в която се срещат Адриана и Адамов,
за безумието на тяхната отляла се в страст
невъзможна любов и за злото, което ще пробуди допирът на телата им в душата на Мария. Стигайки до края на пътя, по който сее
зло, за да пожъне смърт, Адрииана ще преживее неочаквано събитие, която ще ѝ припомни
забравения божествен монограм в човека –
съвестта, и ще ѝ помогне да извърви обратния
път – от себеизчерпване към самодостатъчност. Ада ще срещне Христос. Още начлните
редове на романа ни подготвят за тайнствената случка при чешмата, подготвят ни за събитие-то, което ще подмени изначалието на
греха като изконна Адрианина същност („Човек винаги жадува да чуе Божия глас, Юра,
винаги, дори когато не си дава сметка за
това. Най-дълбоката част от душата на
всеки жадува единствено за Божия глас,
Юра, запомни това./.../ Бог трябва да дойде
до човека и той да му прости и той да го
пречисти, иначе човекът няма сили да се
справи сам с прошката и с пречистването”).
В края на книгата, пределно, безпомощно
откровена пред Юра, Адриана ще сподели, че
именно срещата с Богочовека е причината за
цялата разтърсваща изповед. Ще сподели
усещането за Христос, и така пречистена от
грехове и думи, ще се разтвори в ледената
прегръдка на своето възлюбено море. В онзи
ден преди много зими, ден, определен за собствената ѝ доброволна, но неминуема гибел,
ден „преди да премина през онзи праг – безвъзвратен”, Ада вижда Исус. Срещата е при
чешмата до морския бряг – чешмата с жива
вода, която ще пречисти художничката от
сянаката на живеещата във и чрез нея смърт,
ще пресече отровния корен на злото. Срещата
с оголената и беззащитната святост на Христос предизвиква тоталното покаяние на Ада
(„Плачът раздирал тялото ѝ. Искала да го
погледне, а не смеела от срам да вдигне главата си към него. /.../ Адриана плачела, плачела така, както никога преди или след това
не била плакала, плачела със сърцето и с живота си, с тялото си, а от неговите думи се
разливала топлина или слънчевост...”). Накрая, от всички грехове и тревоги, от цялата

суета и безлюбовие, от цялата поквара и аморалност, в живота на Адриана останало само
чудото – „това било, което Адриана искала
да разкаже на Юра. Затова я била издирила,
за да ѝ разкаже тази среща. Тази среща била
единственото важно в живота ѝ, затова
искала да го сподели, защото било истина”.
След тази история разказът свършва. Думите
отстъпват място на смъртта. Адриана, подобно на Пилат Понтийски от романа „Майстора и Маргарита”, получава покоя, за който
копнее десетилетия. А картините, свидетелстващи за силата на злото и коварството на
греха, остават под ключ и далеч от чуждите
очи. Финалът на книгата съвпада с нейната
кулминация – „срещата с Бога, покаянието,
смирението, любовта. То не е просто отвръщането от греха, а неговото съдбовно надмогване. Не всеки притежава силата да го
стори, но ако съумее, той се сдобива с висшата благодат на хармоничното живеене със
себе си. Чувството за себе си. Посланието на
тази книга” (Тончева, 2009). За да се случи
тази трансформация на Димитър-Димовата
Адриана в Адриана на Теодора Димова особена роля изиграва езикът. На друго място
вече сме писали за това, осъществявайки паралел между езиковия свят на Дубравка Угрешич и този на Теодора Димова, но тук ще
обобщим, че и в този роман „езикът е в постоянна ситуация на игра в следствие „разпадането на социалния субект“ (по Лиотар).”
Той демонстрира несигурност, но и екстатичност, пренапряга се от смисли, от междутекстови съотнасяния. Това е многозначен език,
който превръща реалиите в знаци” (Владева,
2014, с.425). Това е езикът на романа, който
обещава и пожелава спасение.
„Роман без заглавие” и „Адриана” са обект
не само на различни литературни интерпретации. По сюжета на книгите вече е факт както теататралната постановка „В ледовете”,
така и филма „Аз съм тя” – доказателство, че
те предизвикват сериозен интерес, както с
историята на своето създаване, така и с персонажите си, с целия художествен свят. Струва ми се, обаче, че настоящият прочит на книгите е единствения, който се опитва да очертае образа на Адриана посредством една различна призма – на нейните картини. Те задават нови координати за осмисляне на характера на персонажа, дообогатявайки представите за онова, което Адриана е в книгата на
Димов и за онова, в което се превръща в романа на Димова. От художник, макар и „ди-
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летанстващ”, по собствените ѝ думи, художник, който не може да спре да рисува злото в
себе си, Адриана се превръща в човек, намерил посока и утеха след Богоявлението, в
човек, победил идентификационните си кризи, извървял пътя към себе си и този към хората. Картините на Ада са обречени на затвор
и изолация, за да може самата тя пълноценно
да изживее свободата си. Те са белега на звяра, печата на злото от последните, предапокалиптични дни. Те говорят езика на
есхатологичното очакване, преди Ада да се
превърне в небесна годеница на онзи Христос, когото всички очакваме и който е част от
чудото на новопокръстеното ни битие – във
или извън изкуството.

4. Елюар, П. 1979. Мисли върху изкуството. Антология. „Български художник”, С.
5. Кирова, М. 2007 Литературата като
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПОСЛАНИЯ ПРИ БЪЛГАРИ И ТУРЦИ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PARENT MESSAGES OF BULGARIANS AND TURKS
Irena Levkova, Georgi Marinov, Plamen Minchev

ABSTRACT: We chose 64 Parent messages in order to find out whether there is a statistically significant
similarities and differences between Bulgarians and Turks. A new concept is proposed - sociocultural Parent,
which includes the Parent messages in the social environment. A pilot study was conducted in which we find that
Bulgarians and Turks differ by 10 Parent messages. There is no statistically significant difference in the
remaining 54 Parent messages.
Key words: Parent messages, Ego states, sociocultural Parent, social character

В транзакционния анализ Е.Бърн на базата
на множество наблюдения върху поведението
на хората успява да обособи три наблюдаеми
състояния на Егото. Те представляват
психологически реалности, а не социални
роли или абстракции. Его-състоянието
Родител e формирано от многобройните
записи, които получаваме като деца, тъй като
всички външни въздействия се записват в
нашия мозък и се обособяват като
специфична функционална организация. Тя
образува определено състояние на Егото
(Родител) и когато се активира, конкретните
или обобщени записи в нея обхващат целия
ни настоящ психичен живот и ние се държим,
говорим, мислим, заемаме поза, изразяваме
експресия и др. под. така, както в нас е
записано, че са го правили нашите родители.
Когато Родителят се активира, ние дори
употребяваме същите изрази, със същата
интонация, така, както сме ги чули от тях или
от други авторитетни личности в живота ни.
Т. Харис нарича това Его-състояние
„преподадена концепция за живота“ и твърди,
че то включва „предупреждения, правила и
закони“ [8, с. 40] по-сложни изказвания,
„независимо от това дали са добри или лоши
в светлината на разумната етика, те се
записват като истина (к.а.) от източника на
пълна сигурност“ [8, с. 41], т.е. от родителите.
„Стратегиите, които родителите използват, за
да постигнат възпитателните цели, са
различни. Изборът на тези стратегии зависи

от модела на възпитание, който самите
родители са копирали в периода на детство
си, от културната матрица, която е оставила
своя отпечатък при формирането им като
личности....“ [7, с. 537] По такъв начин
обществото получава представителство в нас
чрез нашите родители и Фройд не случайно
говори за Свръх-Аз, който до известна степен,
но не напълно, съвпада с Родителя, тъй като
Его-състоянието Родител е много поширокообхватно явление. И тъй като записите
в Родителя са обусловени не само от личното
поведение и разбирания на собствените ни
родители, но и от приетите в дадена култура
правила и норми на обществено поведение,
разбирания, житейски мъдрости и т.н., то ние
бихме могли да въведем едно абстрактно
понятие – понятието социокултурен Родител.
Той ще бъде реално явление дотолкова,
доколкото е съставен от отделни сходни или
идентични записи на съвкупността от
Родителите на всички представители на
дадена социокултурна общност и в същото
време представлява абстракция, тъй като
обобщава всички тези записи. Бихме могли
също така да го наречем съвкупен Родител,
социопсихичен Родител, но понятието
социокултурен изглежда най-подходящо, тъй
като той включва в себе си особености на
конкретната култура. Тази идея за един
социокултурен Родител в съдържателен план
е близка до идеята на Е. Фром за семейството
като агент на обществото, което предава
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основните стремежи и импулси, които се
изискват за оцеляване на човека в обществото
и така на самото общество. В тази връзка той
пише: „Макар че социалния характер може да
бъде определен от много фактори, неговите
корени се вграждат в детето от родителите
му; доколкото техния характер съответства на
„социалния характер” те моделират детето
според това. По този начин семейството се
превръща в психологически агент на
обществото”. [9] Този социокултурен Родител
всъщност има за цел да ни даде
приспособяване в обществото, което живеем,
точно както Фром пише за социалния
характер, че той от „индивидуална гледна
точка има като функция да го приготви
[детето] да действа успешно в обществото”.
[9]
Според М. Петрова основните особености
на етноса са в сферата на културата:
„...етносът е общност със своя територия на
живот, която развива определени стопански
отношения и практика, хората говорят на общ
език, бита и културата са идентични и
споделени и се възпроизвежда предимно
едногамно.“ [3, с. 75]. Като имаме предвид
това, а също и че Етничността е културната
среда, в която хората се социализират, като
усвояват всичко, което е необходимо за
адаптиране към социалността – език,
традиции, обичаи, институции, модели на
поведение, социални практики и др.“ [4, с. 37]
то
можем
да
предположим,
че
социокултурният Родител на етноса ще
притежава някои специфични особености,
които биха могли да бъдат изследвани с
подходящи методики. Например, Е. Риза
установява, че „...хората от турски етнос
много повече се притесняват, когато дължат
някому нещо, отколкото, когато някой дължи
нещо на тях“, докато при българите е
обратното. [5, с. 243] А. Накова открива, че
когато описват себе си като етнос, от общо
176 характеристики, с които българите
описват себе си, 80 са позитивни, а 96 –
негативни, докато при турците от общо 84
характеристики, с които те описват себе си, 44
са позитивни, а 40 са негативни [1, с. 98-99]
Тези и други подобни примери на резултати
от изследователската практика ни показват, че
съществуват
съществени
различия
в
качествата и особеностите, които българи и
турци възприемат като принадлежащи на
собствения етнос, в отношението към
различни страни на живота.

За изследване на така наречения от нас
социокултурен Родител беше използвана
авторова методика, създадена за изследването
на посланията, които реалните родители
отправят към децата си, т.е. за изследване на
личния,
а
не
абстрактен
и
социалнопсихологически
Родител.
Методиката включва 64 твърдения, част от
които със силен емоционален заряд
(отбелязани накрая на изказването със знак
„!“), които бяха диференцирани от експертна
група, като изразяващи директно отправени
от родителите към децата им изказвания,
представени като житейски мъдрости или
оценъчно-емоционални реакции.
Те бяха
избрани
от
множеството
възможни
предполагаемо често срещащи се Родителски
послания в социопсихичното и личностносемейното пространство на българите. Такива
изказвания в транзакционния анализ се
наричат
Родителски
послания
(РП)
Респондентите трябваше да отговорят на
въпроса дали са чували тези изказвания,
отправени към тях от техните родители (в
друг вариант – и от прародителите – баби,
дядовци). Предполага се, съгласно теорията
на транзакционния анализ, че когато тези
изказвания са чувани достатъчно често и със
силен емоционален заряд, те ще бъдат
запомнени и разпознати в изследването,
защото са се превърнали в част от
съдържанието на Его-състоянието на Родител
на изследването лице (а също така, ще са
предизвикали реакция под формата на
емоционално отношение към себе си или
другите, записано в Его-състоянието Дете).
За изследване на социокултурния Родител
бяха използвани същите 64 РП, но задачата на
респондентите беше да отговорят не дали са
ги чували отправени към тях самите, а дали
изобщо са ги чували, отправени независимо
към кого, т.е. и към други хора. Така
положителният отговор означава, че в
абстрактното
социопсихично
и
социокултурно пространство на респондента
е
налице
даденото
твърдение
като
съдържание на социокултурния съвкупен
Родител.
В базовото изследване на РП участваха
1066 респонденти-българи, чиито отговори
бяха обработени и анализирани, за да се
открият стойностите на проявеност на дадено
РП в социокултурния Родител. Тук ще бъде
представено
пилотно изследване на
българските граждани от турски произход
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(турците) В изследването участват 28
респондента-турци (в други части на
пилотното изследване респондентите са
респективно
гърци
–
24,
българимюсюлмани/помаци
–
34).
Въпреки
очевидната непропорционалност на двете
извадки, съществуват статистически методи, с
които може да бъде осъществен сравнителен
анализ на извадките и да бъде разкрито
наличието или липсата на статистически
значими различи между твърденията в двете
групи.
В изследването като стимулен материал, на
българи и турци, се предлагат едни и същи
твърдения (Родителски послания,
според
транзакционния анализ), 64 на брой, избрани
от
експертна
група,
запозната
с
транзакционния анализ. Целта на пилотното
изследване е да провери дали Родителските
послания (РП) са част от социопсихичното и
личностно-семейното пространство и на
турците и, ако има разлики, дали те са
статистически значими. Изследването се
провеждаше на български език, тъй като
всички респонденти от турски произход са
билингви и са носители на втори равностоен
език – българският.
Беше формулирана нулева хипотеза: Не
съществуват статистически значими разлики
между Родителските послания при българи и
турци, които респондентите са чували,
отправяни към други хора, а не към тях.

голяма част от турците в сравнение с
българите съобщават, че са чували тези РП
отправени към хората изобщо. В такъв
случай, тези РП в по-голяма степен са част от
социокултурния Родител при турското
население в сравнение с българското. При
турците с по-голяма сила действа изискването
„мъжът да се държи като мъж“; по-често се
срещат мнението, че жените не могат да
вярват на мъжете и че женитбата е една
неизбежност в живота на човека, която го
променя в негативен план. Силното полово
разделение при българските турци си
проличава тук, защото мъжът трябва да се
държи като мъж и това е много важно, за да
бъде уважаван един човек за турците.
Неверието на жените в мъжете вероятно се
дължи на все още силната патриархалност на
турския етнос, където жените трябва да се
пазят от мъжете (в смисъл на постъпки от
сексуален характер, които после могат да им
попречат да имат съпруг, тъй като при тях все
пак е доста силно изискването жената да е
девствена при женитба). Последното е
озадачаващо, защото за турците семейството
си остава силно желано и не би трябвало
женитбата да променя нещата негативно, а
по-скоро позитивно. В тази връзка Е. Риза
пише: „Самият брак има характер на
социално-ценностен съюз, а не толкова на
интимно-личен, което пък от своя страна
обуславя по-трудното му разпадане”. [6, с.
155] Ако действително бракът е ценен от
гледна точка на социалното в някакъв смисъл
е естествено да се приема, че след него
всичко се променя и че той има
задължителност от гледна точка на
обществото, а не на човека, който го сключва.
При турците, обаче похвалата, изразена в
изказването „Ти си мъжко момче/момиче!“ се
среща по-често, отколкото при българите.
Това е положителна оценка на смелост, сила,
мъжество.
От друга страна, по-често срещана е
класификацията на човека като много наивен,
което може да се тълкува както като по-силно
опасение на хората да не бъдат наивни, и
стремеж към повече реализъм, така и като
индиректна характеристика в смисъл на поголяма честност и добродушие.
Противоречащите си РП 8.В този живот
човек може да разчита само на себе си и
23.Винаги ще се намери кой да ти помогне
също се срещат по-често при турците,
отколкото при българите и тази разлика е

Анализ и обсъждане на резултатите:
Статистическата обработка на получените
данни показва, че статистически значими
разлики се откриват само при следните РП:
1.Мъжете не плачат; 6.Човек и добре да живее
– се жени. 8.В този живот човек може да
разчита само на себе си; 23.Винаги ще се
намери кой да ти помогне; 29.Много си
наивен!; 43.Веднъж се живее; 45.На мъжете
не може да се вярва; 62.Имаш ли пари –
всичко ти е наред и 64.Ти си мъжко
момче/момиче! В приложението са тестовите
резултати от z-тест на турците спрямо
българите от основната извадка. Тестът се
интерпретира така: ако съответното число е
по-голямо (по модул) от 1.96 => има разлика
между съответните групи. Ако е под 1.96 (т.е.
близко е до нулата), значи няма разлика. (Inf
значи "безкрайност", тъй че и за inf (-inf)
стойностите има значима разлика.)
Разликата е в посока на турците, т.е. по-

85

статистически значима. Това означава, че
турците като цяло повече се стремят към
самостоятелност и собствена отговорност. Е.
Риза описва, че има прикритост и недоверие
извън най-близкото обкръжение на хората от
малките градчета и села в Лудогорието и че
„те са разбираеми също и във връзка с
обстоятелствата, че в такива малки градчета и
села е много по-вероятно или по-скоро лесно
някой да бъде компрометиран и злепоставен”.
[6, с. 47] Тази противоречивост, която
откриваме е описана по-подробно по-нататък
в текста на Риза: „В проведените интервюта и
неформални разговори съвсем ясно се
откроява един друг, нов тип нагласа към
живота, културните модели, бита, личната
отговорност, груповата нормативност, към
хората. Ако до преди половин век турците
демонстрираха пълно доверие и доброволно
подчинение на традиционните етнокултурни
ценности и модели на поведение, както и вяра
в общогруповия консенсус в това отношение,
то днес вече е налице явно недоверие. Това е
недоверие, насочено все още не изцяло към
споменатите ценности и норми, а по-скоро
към тяхното спазване от страна на
представителите на своя етнос. Повечето хора
разсъждават приблизително така: аз съм
морален, консервативен, солидарен към
своите, но хората вече не са такива и не мога
да им вярвам. Родителят турчин вече не
наставлява детето си с думите „доверявай се
само на свои”, а настойчиво го съветва да не
се доверява на никого.” [6, с. 129] В същото
време при среща с някаква трудност турците
по-често се чувстват способни да се уповават
на другите; може би по-често ще потърсят
помощ и ще вярват, че ще се намери кой да им
помогне. Може би това е свързано с факта, че
турците, като етнос, различен от основния в
страната, проявяват характеристиките на
специфичните, различаващи се от другите
общност, свързани с по-голяма степен на
взаимна поддръжка и взаимопомощ. В
резултатите от свое изследване П. Петров,
например, отбелязва следното: „В спорни
ситуации, когато българите биха се обърнали
един към друг с: „Ти ли ще ми кажеш на
мене!“, турците постигат взаимен консенсус.“
[2, с. 438] Освен това турския етнос все още е
силно колективистичен, което определя и
поведението му на взаимопомощ. Би било
недостойно да не помогнеш на някой в нужда,
защото утре може ти да изпаднеш в нужда и
ще искаш помощ от другия.

За разлика от тях българите вероятно не
смятат, че винаги ще се намери кой да
помогне, т.е. не проявяват толкова високо
доверие в общността. Но в същото време и не
изтъкват като РП в такава висока степен това,
че живота човек може да разчита само на
себе си т.е. човек освен на себе си, може да
разчита и на много други хора, фактори,
обстоятелства. Това не означава непременно,
че в същото време и винаги ще намери кой да
му помогне. Това може да означава също така
че не само че не може да очаква винаги да се
намери кой да му помогни, но и не винаги
може да разчита на себе си.
При всички останали РП - 54! - българите
и турците не се различават помежду си. Това
означава, че на практика има силно
припокриване
между
социокултурния
Родител при българи и турци. Животът в една
и съща страна, в една и съща икономическа и
политическа ситуация, със споделяне на едни
и същи обстоятелства и и последствия,
вероятно
е
уеднаквил
с
годините
(десетилетията и може би столетията) това,
което в двете групи се смята за правилно,
вярно, мъдро, житейска опитност, най-чести
реакции спрямо децата и по-младите и т.н.
Двете групи споделят едни и същи житейски
мъдрости,
„проверени“
опитности,
предразсъдъци и т.н., тоест всичко, което на
практика влиза в социално обусловения
Родител.
Разбира се, тук са представени резултатите
само от едно пилотно изследване и те трябва
да бъдат потвърдени или отхвърлени след
продължаване на изследователския план по
посока на уеднаквяване числеността на двете
извадки. И все пак, тези резултати ни дават
възможност да издигнем за проверка
хипотезата, че и в две сравними по численост
извадки анализът ще покаже, че турци и
българи се отличават относително малко по
отношения на основните житейски максими
за живота и по основните си реакции спрямо
младото поколение.
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Приложение 1.
Родителско
послание

mb

mt

Родителско
послание

z-test

mb

mt

z-test

1

0,83 0,93

-2,06

33

0,70

0,75

-0,68

2

0,86 0,86

-0,04

34

0,73

0,79

-0,74

3

0,81 0,89

-1,42

35

0,85

0,93

-1,73

4

0,67 0,68

-0,1

36

0,69

0,75

-0,73

5

0,81 0,68

1,41

37

0,70

0,70

-1,1

6

0,80 0,93

-2,77

38

0,49

0,61

-1,29

7

0,75 0,79

-0,47

39

0,79

0,82

-0,41

8

0,85 0,96

-3,18

40

0,69

0,79

-1,3

9

0,67 0,75

-0,96

41

0,70

0,79

-1,14

10

0,87 0,89

-0,38

42

0,90

0,96

-1,9

11

0,84 0,89

-0,98

43

0,88

1,00

-inf

12

0,75 0,82

-1,07

44

0,67

0,64

0,21

13

0,71 0,68

0,29

45

0,74

0,89

-2,61

14

0,57 0,54

0,38

46

0,40

0,39

0,04

15

0,57 0,54

0,34

47

0,67

0,64

0,29

16

0,72 0,75

-0,42

48

0,54

0,61

-0,71

17

0,53 0,54

-0,08

49

0,58

0,57

0,07

18

0,57 0,61

-0,48

50

0,76

0,75

0,12

19

0,81 0,89

-1,36

51

0,82

0,86

-0,52

20

0,57 0,57

0,01

52

0,72

0,82

-1,36

21

0,61 0,79

-2,32

53

0,73

0,86

-1,94

22

0,64 0,61

0,32

54

0,59

0,68

-1

23

0,77 0,89

-2,05

55

0,73

0,75

-0,27

24

0,57 0,61

-0,45

56

0,60

0,64

-0,5

25

0,86 0,82

0,48

57

0,67

0,56

1,04

26

0,69 0,68

0,16

58

0,62

0,64

-0,34

27

0,88 0,89

-0,25

59

0,55

0,54

0,12

28

0,81 0,82

-0,18

60

0,49

0,50

-0,16

29

0,61 0,79

-2,34

61

0,57

0,68

-1,27

30

0,73 0,75

-0,29

62

0,78

0,96

-5,24

31

0,73 0,64

0,98

63

0,54

0,50

0,38

32

0,60 0,57

0,3

64

0,83

1,00

-inf

mb – средна стойност при българите
mt – средна стойност при турците
z-test - резултати по z-test, където разликата е статистически значима при p> 1.96 по модул
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BULGARIANS
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ABSTRACT: We chose 64 Parent messages in order to find out whether the respondents have ever heard any
of them said to anyone. They were given to 453 respondents, 276 women and 177 men, aged 18-59, separated in
two age groups. Some of the Parent messages are passed on from the older generation to the younger one and
they form a specific sociopsychic ‘cloud’. The messages are passed on in the sociopsychic and the sociocultural space as unquestionable rules, pieces of wisdom and values, i.e., a sociocultural Parent.
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В Транзакционния анализ се диференцират
три състояния на Егото – Възрастен, Родител
и Дете. Родителят представлява съвкупността
от всички външни въздействия върху детето
през първите 5-6 години и съдържа освен
всичко останало, голям брой изказвания на
родителите, както насочени към самото дете,
така и такива, които просто е дочуло,
изказани в диалога между възрастните или
насочени към някой друг. И в двата случая,
общата отличителна черта на тези изказвания
е, че са изречени убедително, често пъти със
силен
емоционален
заряд,
звучат
безпрекословно и крайно, като окончателни
истини за човека или живота въобще. Тези
изказвания бяха наречени Родителски
послания и чрез прилагането на авторова
методика тип въпросник, бяха изследвани
семейни гнездови извадки. [1], [2] В
представените изследвания на едно от тези
семейни гнезда анализът беше направен въз
основа на това дали респондентите са чували
64-те Родителски послания, отправяни лично
към тях.
Т. Харис издига интересната идея, че
анализът на Его-състоянията може да се
прилага не само към отделни лица, но и към
групи лица или дори към цели нации. [6, с.
339-369] Във връзка с тази идея, същите
Родителски послания бяха предложени на
извадка от 453 респондента със задачата да

определят дали са ги чували, но вече не
отправяни към самите тях, а изобщо,
отправени към когото и да било. В
проведеното от нас пилотно изследване
участват 453 респондента - 276 жени и 177
мъже, разпределени в следните възрастови
групи:



18-25 г. - 204 ИЛ - 127 жени и 77

мъже;

 26-58 г. - 249 ИЛ - 149 жени и 100
мъже.
Задачата, която си поставяме тук, е да
проверим дали двете възрастови групи се
различават по Родителските послания (РП),
които съобщават, че са чували. Тези РП
всъщност образуват една голяма част от нещо
като своеобразен социопсихичен „облак“ в
съответната
културна,
етническа
или
национална общност. Те изпълняват ролята на
един вид обществен регулатор и специфична
опора на това, което голяма част от
населението ще приема за вярно в един
общожитейски смисъл. Те съдържат в себе си
„мъдрости“, „максими“, типични изказвания,
които
определят
отношението
към
собствените деца, предразсъдъци и др.
подобни. Т.е. са всъщност един обобщен
социопсихичен Родител, спрямо който се
ориентира личният Родител, съдържайки в
голяма степен изказвания от социалния (или
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социопсихичния,
или
социокултурния)
Родител. Така че съпоставката между
изследваните РП в двете групи ще ни даде
голямо
количество
информация
за
специфичния социокултурен Родител, който
вероятно управлява живота, основните
житейски възгледи и някои основни реакции
на собствените деца, характерни за всяка от
възрастовите групи.
Данните бяха обработени по следния
начин: Изчисляваме колко често се среща
дадено твърдение в групата и нормираме –
получаваме нормираните стойности на
честотите на срещане на твърденията.
Например РП №1 в „младата” група са чували
171 човека от общо 204, значи нормираната
стойност е 171/204=0.838, т.е. близо 84% от
хората са чували твърдението. След това
изчисляваме разликите между стойностите
като съпоставяме тези две групи за всяко едно
от РП. След това проверяваме със z-test дали
стойностите на младото поколение (между 18
и 25 г.) се различават значимо от тези на
средното поколение или не. Използваме 5%
вероятност за грешка, това съответства на
критична стойност от 1.96 (или -1.96 двустранен тест ) . Т.е. ако нашите тестови
стойности са по-големи (по модул) от 1.96, то
различията между групите са статистически
значими. Проверяваме и p-values, т.е.
тръгваме по обратния път – виждаме на онези
тестови стойности, които сме получили, какви
p-values съответстват. Ако p-values са под
0.025, различията са статистически значими.
От гледна точка на проблема, който ни
интересува, е важно да анализираме и двете
групи Родителски послания – както тези, при
които се открива статистически значима
разлика, така и тези, при които няма такава.
Преди всичко при анализа трябва да се има
предвид, че посланията в по-голямата си част
по същество са негативни, независимо от
това, че известна част от тях могат да имат и
положителен смисъл в зависимост от
контекста, в който са употребени и общата
характеристика на взаимоотношението, в
което се намират хората, отправяйки и
приемайки такова послание. Много по-трудно
е да се открият и анализират позитивните
послания. Негативните РП често стават
предмет на обсъждане в консултативните
срещи
и
могат
да
бъдат
лесно
идентифицирани като често срещащи се
послания, докато позитивните по-рядко се
обсъждат на консултациите и често са

конкретни и лични, те се отнасят до
конкретното лице, като не е известно дали и
други хора ги споделят като познати и често
чувани до такава степен, че да бъдат
разпознати в едно такова изследване.
Независимо от това, би било добре в понататъшни изследвания да се открият и
евентуалните позитивни послания или тези от
негативните, които може би са придобили или
се ползват и в позитивен смисъл. Това
означава, че при тях за конкретната личност
те може да са изиграли роля на негативно
послание, но в общата социопсихична
картина всъщност имат за цел постигането на
позитивен ефект.
Групата Родителски послания, при които
не се открива статистически значима разлика
между хората от „младото” и хората от
„средното” поколение, показва кои РП
продължават да се предават от средното към
младото поколение, така, както са получени
от средното като РП, предадени от техните
родители
или
предаващи
се
в
социопсихичното
и
социокултурното
пространство като неоспорими правила,
мъдрости и ценности, т.е. съвкупен
социокултурен Родител. Това са „стабилните”,
устойчивите за нашата култура РП, тези,
които продължават да оформят основните
черти на българския социален характер и
които има известна вероятност да бъдат
предадени и по-нататък, на следващото
поколение. Това са тези РП, на които следва
да се обърне особено внимание както тогава,
когато имат положителен заряд, така и когато
са с отрицателен.
Да разгледаме подробно тази група РП
(виж таблица 1 в приложението). Това са
посланията с номера 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 18,
21, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 43, 44, 49, 50, 53,
58. Ето и текста на тези послания:
1. Мъжете не плачат. 2. Ако те ударят –
удряй и ти! 3. Няма да се справиш с това. Дай
на мене. 4. На татко принцесата! 11. Не знаеш
какво искаш. 12. В този живот трябва да си
курназ. 15. Такава си дунда! 18. Само
глупаците се женят. 21. Не умееш да говориш
с хората. 22. Излизай да си играеш навън бръмна ми главата от теб! 24. Много си
захлупен. 25. Наслаждавай се докато можеш.
26. С твоята хитрост винаги ще се оправиш в
живота. 28. Много си наивен! 35. Не си губи
времето! 41. Жените са глупави. 43. Веднъж
се живее. 44. Така никога няма да си намериш
работа! 49. Ти несъмнено си сбъркан. 50. Учи,
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за да не работиш. 53. Не умееш да се
съобразяваш с другите. 58. Не умееш да се
нагаждаш!
Ако се опитаме да потърсим възможна
връзка (и групиране на тази основа) между
тези РП и да опишем в един съкратен вид
каква „мъдрост” предават те от средното към
младото поколение, ще се получи следното:
1. По отношение на мъжественостженственост и отношенията между половете в
РП продължава да битува схващането за мъжа
като силна личност, която не бива да се
поддава на чувствата си, която е способна да
отвръща на удара с удар (макар че това би
могло да се отнася и до жените); за момичето
като принцесата на татко, която трябва да
бъде елегантна; за едно негативно отношение
към брака и жените – само глупаците се
женят и жените са глупави. Това е едно
продължаване на традицията на мачизма и
патриархалността, на негативното отношение
към интимните отношения между двата пола
като равностойни и към брака като цел и
задача на съществуването и свързаността
между хората.
2. Във връзка с взаимоотношенията
между хората се продължава тенденцията на
социалистическите социални и икономически
зависимости: човек трябва да умее да се
съобразява, да се „нагажда”, да умее да
говори с хората (това изказване обикновено
има смисъл на това така да говориш с тях, че
да получиш нещо, а не в смисъл да се
разбира); човек не трябва да бъде „захлупен”
и „наивен”, а хитър и „курназ”. Това може да
се дължи на т. нар. от Ерих Фром изоставане
(lag behind) на характера от социалноикономическите
промени.
Когато
социалноикономическите
условия
се
променят, това може да стане много бързо,
както това се случва в България, но
характерът като структура не е толкова
податлив на промени и за това започва да
изостава от тези промени. Това има смисъл
само ако приемем (както Фром приема)
характера като структура, която ни помага да
живеем в дадено общество и която за своето
формиране зависи от социалните и
икономически условия, които се предават
опосредствено чрез родителите и други
представители на обществото (Родителски
послания), които действат като агент на
обществото.
3. По отношение изобщо на живота и
неговата цел основните послания, които се

запазват, са изразени, в една нагласа към
наслаждение, защото „веднъж се живее”. В
тази нагласа имаме желание да се избяга от
ограниченията и отговорностите. Това
наслаждение е свързано с един рецептивен
социален характер, който по своята същност
се основава на идеята да си с вечно отворена
уста, да чакаш да бъдеш нахранен, да си
свободен от отговорност за действията си. В
подкрепа на това можем да посочим, че при
всички официални църковни и обредни
празници у българите яденето винаги стои на
първо място. Коледа до голяма степен е
станала празник на яденето и пиенето и е
лишена от празненството за раждането на
Исус Христос, Великден не се празнува с
мисълта за греха и неговото изкупление, за
милосърдието и действието на Христос, а се
превръща в едно ядене на яйца и друга храна.
Те са изпразнени от духовност. Да вземем
пример и с обредните празници – всяко
събиране за помен на починал или някакъв
подобен празник се превръща не в помен, а в
едно ядене, с което се цели да се направи
възпоменание. Всъщност възпоменание няма,
а има просто пасивно приемане на храна и
задоволяване
на
тази
рецептивност.
Обикновено по време на такива празници, а и
въобще на събирания в компания може да се
чуе и много показателното пожелание „Когато
сме най-зле, ей така да сме!”, с което се има
предвид отрупаната маса с най-различно
ядене и пиене. Нова година също се превръща
в такъв празник, където е важно колко много
ядене и пиене има на масата, независимо от
това дали това ядене и пиене може да се изяде
или изпие, важното е да се чувства
изобилието, сякаш човек е гладувал и сега
просто иска да има храна, дори и да знае
физиологически, че тя ще му стигне.
Въпросът тук обаче е, че импулсът не е
физиологически, а психически и се корени в
структурата на характера на съответния
човек. Той чувства нуждата постоянно да има
какво да сложи в устата си и само така
приема, че всичко е наред в живота му. Ако
имахме насреща хора, които са гладували
дълго време това може би щеше да е
нормално поведение, но като имаме предвид,
че малка част от българите гладуват и въпреки
това изпитват този глад, можем да си
направим извода, че това е по-скоро свързано
с наличието на един рецептивен характер, а
не с реална причина. Желанието да се живее е
свързано именно с желанието постоянно да се
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изпитват удоволствия, все едно живот няма
друг смисъл, освен удоволствието. Това е
една от най-характерните особеностите на
рецептивния характер, той приема света като
място за удоволствие, в което по всеки начин
той трябва да получи удоволствие – дали чрез
храна, дали чрез пиене, дали чрез слушане на
музика или четене на книги, всичко това
обаче остава едно пасивно възприемане, в
което няма действие, а само консумация.
Нямаме даване, а само вземане и искане за
вземане.
4. Във връзка с труда и реализацията
срещаме едно от „основните” послания на
социализма – „Учи, за да не работиш”, заедно
с редица „опасения” относно възможностите
и способностите на личността, като това, че
по начина, по който действа или живее,
никога няма да си намери работа, че си губи
времето (може би с дейности, които не са
достатъчно доходни или перспективни), че
сама, без чужда помощ няма да се справи; че
не знае какво иска; дори във вида „Ти
несъмнено си сбъркан”. Тъй като това са РП,
които е чувало край себе си (и може би към
себе си) голяма част от младото поколение,
може да се предполага, че тук се предава едно
специфично недоверие към личността на
младия човек и способностите му, което също
беше характерно за отношението на повъзрастните към младите в годините на
социализма. В противовес на това, в
западните страни обикновено се изразява
доверие в способностите и самостоятелността
на младия човек. Това е много характерна
черта
на
комунизма,
а
именно
обезсърчаването на отговорността. [3, с. 29],
[4, с. 34] Липсата на доверие във
възможностите
е
пряко
свързано
с
отговорността. Ако аз не вярвам в
собствените си възможности няма да поемам
отговорност, защото ме е страх от
последствията, а особено в периода на
комунизма последствията можеха да бъдат
фатални за младото тогава, тук в нашето
описание най-вече „средно” и в по-малка
степен „възрастно” поколение. Отговорността
изисква вяра в себе си, в своите възможности,
а за да имаш вяра в способностите си, трябва
да си осъзнат за себе си, за своята
индивидуалност. Това пък от своя страна
влиза в конфликт с комунистическата
система, за която осъзнатостта за себе си, за
индивидуалността
е
пречка
пред
подчинението. Ако осъзнаваш себе си, то

тогава можеш да се противопоставиш, а това
би разрушило системата или казано по
нашата терминология потребността от
осъзнаване на себе си и от индивидуалност
трябва да остане несъзнавана, в социалното
несъзнавано, иначе социалния характер от
„цимент” би се превърнал в „динамит” [5],
като по този начин би сринал основите на
обществото. Липсата на вяра в способностите
обаче не означава липса на способностите.
Означава
липса
на
осъзнаване
на
способностите. Хората с рецептивен характер
не че не са неспособни, напротив, те са
способни и могат да се справят сами, но
действайки съгласно своя характер, те
чувстват една слабост, която преживяват като
действителна и тя е толкова действителна,
колкото я преживяват. Те се чувстват
неспособни да се справят с нещата,
предпочитат да намерят някой помощник,
някой, който да им помогне и да поеме
отговорността вместо тях. Това става, защото
после, ако стане някаква „грешка” те ще
могат да го обвинят за тази „грешка”, защото
именно той е дал съвета или им е казал какво
да направят.
5. Родителско послание, което всъщност
произхожда от Его-състоянието Дете на
родителя - „Излизай да си играеш навън бръмна ми главата от теб!” и което изразява
недостатъчното търпение и може би
преумората на родителя, но което се
възприема доста негативно от детето, към
което е отправено – като отхвърленост от
страна на родителя, като ненужност, вредност
и др. под. и което може вътрешно да подкрепя
правилността на послания от група №4.
Анализ на РП, при които има татистически
значима разлика.
Родителските
послания,
при
които
откриваме съществени различия между
„средното“ поколение и „младото” поколение,
представляват показател за промяната и
напредъка, осъществени през последните
десетилетия, които най-често наричаме
„време на прехода”. Времето на прехода е
време на социополитически и икономически
промени, които съвсем естествено би
трябвало да окажат влияние и върху
разбирането на хората за това как трябва да се
живее, върху „преподадената концепция за
живота”, каквато представлява Родителят като
състояние на Егото. Това, което е чувало
младото поколение и което се различава от
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това, което е чувало средното поколение,
теоретически би трябвало да представлява
преосмисленият през времето на прехода
личен и обществен опит на средното
поколение в България. Теоретически можем
да предположим, че при тези послания, при
които съществува статистически значима
разлика, в средното поколение се е
извършвала голяма по обем работа,
осъществена от Възрастния, тъй като той е
състоянието на Егото, което преразглежда и
изключва записите на Родителя. Така в
социопсихологическото пространство на
българската действителност престават да се
разпространяват като „разбиращи се от само
себе си”, като неоспорими истини някои
нагласи, ценности и представи за живота, за
да бъдат заменени с други, по-подходящи за
новата действителност. Тези промени са
особено характерни за големи катаклизми,
каквито представляват в България годините
на прехода поради смяната на един политикоикономически строй с друг. В стабилните
периоди в една страна би трябвало да се
предполага, че няма да има големи различия
между това, което едно поколение смята за
правилна концепция за живота и следващото.
В тези периоди социалния характер, който
българите имат, действа като социален
„цимент” и стабилизира отношенията както
вътре в обществото, така и между
поколенията. Това е и една от основните
функции на социалния характер. Разбира се,
интересно е да се проследи и по-нататък,
какво сегашното младо поколение може и
смята да предаде на следващото и кое от това,
което в момента изглежда стабилна и
устойчива концепция за живота, ще се окаже
наистина такава. Нещо повече една бъдеща
задача за решаване е да се разбере кои черти
на характера се подхранват от обществото и
кои се обезсилват и не се насърчава тяхната
поява и развитие (а от там и появата и
развитие на различни концепции за живота).
Родителските послания, при които има
съществени различия между младото и
средното поколение са следните: 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, като
при твърдение 13 разликата е в обратна
посока.
5. Парите помагат на щастието. 6. Човек и
добре да живее – се жени. 7. На мама/тати
умницата/умникът! 8. В този живот човек

може да разчита само на себе си. 9. Винаги
избираш по-трудното и си блъскаш главата!
10. Бори се за правата си! 14. Никога нищо
няма да постигнеш! 16. Не се хвали! 17. Ти си
ужасно дете. 19. Прекалено си доверчив/а! 20.
Какъв мъж ще станеш – такава си хилка! 23.
Винаги ще се намери кой да ти помогне. 27. В
този живот трябва да си нахален. 29. Бавен си
като охлюв. 30. Защо не вземеш да
поотслабнеш! 31. Не си знаеш интереса. 32.
Научи се да говориш с хората, които са над
теб! 33. Виж другите какви са оправни, а ти!
34. Най-важното е да имаш висше
образование.
36.
Не
бъди
мамино
синче/дъщеричка! 37. Не показвай чувствата
си пред другите. 38. Не показвай на мъжете,
че си умна – това ще ги отблъсне! 39. В теб
има нещо (в смисъл на положително) 40.
Някой ден ще станеш голям човек (известен).
42. И утре е ден. 45. На мъжете не може да се
вярва. 46. Да не бях те раждала! 47. Парите
помагат на любовта. 48. Щом се държиш така,
повече няма да те обичам. 51. На кого ли си се
метнал такъв! 52. Не можеш ли да се държиш
като човек! 54. Другите знаят по-добре. 55. От
работа не се става богат, а гърбат. 56.Няма да
стане човек от теб. 57. Коя/й ли ще те вземе
такъв/а! 59. Какъв си неудачник! 60.В нашето
семейство всички сме висшисти. 61.
Прекалено мързелив си, за да работиш. 62.
Имаш ли пари – всичко ти е наред. 63. Ако не
... няма повече да те обичам. 64. Ти си мъжко
момче/момиче!
Тези РП могат да бъдат обединени в
следните групи.
1. Открива се съществена разлика между
РП, които е получавало (чувало) средното
поколение и младото поколение – отпадат
различни, типични за миналото, послания,
съдържащи емоционално изнудване като:
63.Ако не ... няма повече да те обичам.
48.Щом се държиш така, повече няма да те
обичам.
2. Отпадат различни изрази, съдържащи
директни обидни, унижаващи и подкопаващи
самочувствието послания: 56.Няма да стане
човек от теб. 59. Какъв си неудачник! 57.Коя/й
ли ще те вземе такъв/а! 14.Никога нищо няма
да постигнеш! 51.На кого ли си се метнал
такъв! 17.Ти си ужасно дете. 46.Да не бях те
раждала! 33.Виж другите какви са оправни, а
ти!
3. В същото време, не се забелязват и
някои характерни позитивни изказвания,

93

присъстващи при средното поколение, и
изразяващи социални ценности, свързани с
„издигане”,
като
7.На
мама/тати
умницата/умникът!!
64.Ти
си
мъжко
момче/момиче! 39.В теб има нещо (в смисъл
на положително) 40.Някой ден ще станеш
голям човек (известен). Променя се
отношението към висшето образование –
разликата е статистически значима и при РП
60.В нашето семейство всички сме висшисти
и 34.Най-важното е да имаш висше
образование.
4. Променя се отношението към парите и
работата, като отпадат такива негативни
послания, като 62.Имаш ли пари – всичко ти е
наред; 5.Парите помагат на щастието;
47.Парите помагат на любовта; 55.От работа
не се става богат, а гърбат; 42.И утре е ден;
61.Прекалено мързелив си, за да работиш;
9.Винаги избираш по-трудното и си блъскаш
главата! и 31.Не си знаеш интереса.
5. Докато послания, свързани с мачизма
и с патриархалните отношения се запазват в
младото поколение, отпадат РП, касаещи
негативното отношение на жените към
мъжете, например, че на мъжете не може да
се вярва, че жената не бива да показва на
мъжете, че е умна – това ще ги отблъсне.
Това, вероятно, е свързано с повишаването на
самостоятелността и увереността в себе си на
жените – те вече не се чувстват така уязвими,
безпомощни и потенциално заплашени в
женствеността и женските си роли, от
мъжете. Статистически значима промяна се
регистрира и в изказването „Човек и добре да
живее – се жени.” Въпреки че се запазва,
както беше посочено по-горе, посланието
„Само глупаците се женят”, смисълът на
двете послания е различен.
6. Статистически значимо различие
между двете поколения откриваме и в РП,
отнасящи се до отношения с другите хора,
като: 32.Научи се да говориш с хората, които
са над теб!; 52.Не можеш ли да се държиш
като човек! и 37.Не показвай чувствата си
пред другите.
7. Различието в групите при посланията
„Не се хвали!” и „Другите знаят по-добре”
изразява промяна в отношението към себе си
и по-малка степен на зависимост на
собственото мнение от мнението на другите.
При средното поколение се смята за неучтиво
сам да изтъкваш собствените си достойнства.
Другите са тези, които трябва да те преценят
и оценят и тяхната оценка ще бъде валидната

и достоверната.
8. Както беше казано по-горе, при РП
№13Цял ден ли ще се излежаваш? разликата е
в
обратна
посока,
т.е.
съвкупният
социокултурен Родител при „младото“
поколение съдържа в много по-голяма степен
това послание, в сравнение с Родителя при
„средното“ поколение. Да се опитаме да
обясним на какво се дължи тази промяна.
Може би, от една страна, на промяната в
икономическите отношения, които изискват
нова концепция за живота, формирането на
нови ценности и схващания. От друга страна
по време на социализма е било задължително
да се работи и изрази от този тип са насочени
именно към хората, които не работят
постоянно. Да се има предвид, че една
немалка част от това, което се проявява като
РП за този, към когото е насочено (поради
авторитарния и безпрекословен, нетърпящ
възражение начин на изказване) при този,
който го изказва произтича не само от
Родителя, но и от Детето и Възрастния. Така
изказвания като „57. Коя/й ли ще те вземе
такъв/а! 14.Никога нищо няма да постигнеш!
51. На кого ли си се метнал такъв! 17. Ти си
ужасно дете. 46. Да не бях те раждала! 33.
Виж другите какви са оправни, а ти!” могат да
произхождат от Его-състоянието Дете и
обяснението да не ги откриваме като толкова
често срещащи се в социопсихичната
атмосфера на живота на младото поколение
да се крие в това, че този тип преживявания
на Детето вече не се срещат така често, както
преди, когато по време на социализма хората
са се чувствали като цяло по-несигурни за
живота си (въпреки привидната материална
сигурност и осигуреност), много по-зависими
от властимащите в техния ежедневен живот
фигури и Детето се е чувствало много поизтормозено и заплашено, като е отреагирало
агресивните преживявания върху другите (и
най-често върху децата, респективно –
собствените). Може би младото поколение
расте и в социопсихична атмосфера, в която
влияние оказва многобройната популярна
психологическа литература и тук ще обясним
относително рязкото срещане на тези
послания с осмислянето от страна на
Възрастния на „типичното” за предишното
поколение отношение към децата и
преразглеждането и спирането на подобни
записи в Детето. От подобен тип са
изказванията в група №9: „20. Какъв мъж ще
станеш – такава си хилка! 29. Бавен си като

94

охлюв. 30. Защо не вземеш да поотслабнеш!”,
макар че са насочени преди всичко към
физическата страна на съществуването и
респективно, на недоволството в Детето. Като
инспирирани от преживяванията на Детето,
но изразени чрез Родителя можем да
разглеждаме „56. Няма да стане човек от теб.
59. Какъв си неудачник!”. Относително
рядката им поява като насочено въздействие
при младото поколение може да се обясни по
същия начин.
9. За РП „37. Не показвай чувствата си
пред другите” можем например, да
предположим, че в едно по-далечно време
това е било адекватно заключение на
Възрастния, който е установявал, че човек
става прекалено уязвим, когато показва
чувствата си пред другите (особено в
атмосферата
на
социалистическите
обществени отношения и то, в годините на
ранния социализъм и култа към личността).
Впоследствие то се превръща в неоспоримо
твърдение в Родителя, а в наше време, при
последното поколение, необходимостта от
него постепенно отпада, тъй като човек вече
не е заплашен от това да му се случи нещо
лошо, ако покаже своята слабост и че е
уязвим. Това, че дадено изказване (РП) се
среща относително рядко в социопсихичната
атмосфера (социокултурния Родител) на
дадено поколение (в случая - на младото)
обаче не означава, че напълно е изчезнало,
както и необходимостта от мъдростта и
действителната стойност на посланието,
което се съдържа в него. Всъщност,
теоретично може да се каже, че голяма част от
съдържанието на Родителя в един по-близък
или по-далечен исторически (или личностноисторически, родово-исторически) момент, е
било адекватно заключение на Възрастния,
превърнато в „правило” в Родителя. Друга,
също не малка част, както беше посочено погоре,
представлява
преживявания
и
изказвания на Детето, възприети и преживени
от реалното/ните дете/деца като неоспоримо
изказване на Родителя, например „Няма да
стане човек от тебе” първоначално може да
изразява неосъзнатото отчаяние в Детето от
собствената неспособност да „направиш
човек от детето си”, а след това да премине в
детето, което го чува в Родителя като
неоспорима оценка и заключение, в смисъл,
че „Щом мама/татко казва, че от мен няма да
стане човек, а те знаят най-добре, значи от
мен не може да стане човек и това е

неоспорима истина”. В някои известни от
консултативната практика случаи това
преминава в Родителска заповед от типа:
„Следователно трябва да направя всичко
възможно, за да потвърдя чрез живота си
неоспоримо вярното им заключение, че от
мен човек няма да стане”.
В заключение може да се направят
следните изводи от анализа на резултатите в
изследването: В съвкупния социокултурен
Родител на българите през последните 25
години са се осъществили съществени
промени, които обуславят позитивната посока
на Родителските послания, които българските
младежи между 18 и 25 години са получили и
получават от близкото и по-далечно
обкръжение
като
неоспорими,
важни,
житейски истини и мъдрости, управляващи
най-общите житейски представи за живота и
мястото на човека в него.
В същото време, са запазени като
устойчиви и продължаващи да се предават в
съвкупния социокултурен Родител и ред
важни житейски представи и ценностни
нагласи, които могат да се разглеждат като
остарели записи от миналото и които би
трябвало да бъдат преразгледани в бъдещето.
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Приложение 1
Таблица 1. Родителски послания, при които се откриват статистически значими разлики между
две поколения българи
Родителско послание №
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
17
19
20
23
27
29
30
31
32
33
36
37
38
39
42
45
46
47
48
51
52
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64

Стойности на z-test
-1.0533615
-2.1339367
-7.5371185
-12.0979979
-9.1492742
-8.3810942
-8.3199711
3.2465363
-2.2436047
-6.7167400
-10.9907772
-13.3397291
-10.8970052
-12.1182005
-12.2509413
-7.8595387
-1.4652605
-5.4572218
-5.7231872
-6.8964765
-11.9560313
-3.0055977
-3.8330988
-9.9053885
-5.2333883
-4.0507290
-2.9766489
-4.8288605
-3.0311781
-24.6801320
-6.9568980
-4.6268285
-3.8315773
-2.6474903
-18.0502032
-10.7878467
-5.2628785
-17.1902969
-7.4735730
-10.6486613
-6.4540820
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Стойности на p
1.460877e-01
1.642398e-02
2.402348e-14
5.410916e-34
2.865865e-20
2.621896e-17
4.399238e-17
9.994159e-01
1.242892e-02
9.291756e-12
2.116327e-28
6.797630e-41
5.955668e-28
4.229810e-34
8.302861e-35
1.927753e-15
7.142493e-02
2.418210e-08
5.227199e-09
2.665409e-12
3.018967e-33
1.325297e-03
6.326954e-05
1.972170e-23
8.321532e-08
2.552916e-05
1.457088e-03
6.865828e-07
1.218007e-03
8.740420e-135
1.739233e-12
1.856539e-06
6.366217e-05
4.054585e-03
3.930049e-73
1.964435e-27
7.090866e-08
1.569604e-66
3.902305e-14
8.844523e-27
5.443843e-11
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деля периметърът на правата и задълженията
за завеждащия бъдещата Гражданска канцелария [2]. В края на 1876 г. на този пост е
назначен княз Владимир Черкаски, за който е
напълно ясно, че нормалното функциониране
на обществения живот в освободените български територии е в пряка зависимост от
способността на военновременната руска
власт да организира ефективно дейността си в
областта на финансовата политика. Поради
тази причина се изработват и детайлни инструкци за временното положение на данъчните
учреждения - т.нар. казнaчейства [3].
След Освобождението на България за Императорски руски комисар на 16 април 1878 г.
е назначен kняз Александър Дондуков-Корсаков. По време на неговото управление финансовата система се усъвършенства, утвърждават се основите на митническото дело, учредява се БНБ на 25 януари 1879 г. [4].
Както при всички основни направления на
държавния живот, за по-доброто регулиране и
управление на финансовите дела се издават
редица Временни наредби /Временни правила/ и Инструкции. При тяхното изготвяне
са отчетени някои ефикасни постановки от
османските наредби, които от своя страна
отразяват европейската практика в тази област [5]. Те имат характер на специални на-

Въведение
След приключване периода на Временното
руско управление в българските земи, на 5
юли 1879 г. с указ № 1 на княз Александър
Батенберг в длъжност стъпва първото българско правителство с министър-председател
Тодор Бурмов. Кабинетът се състои само от
петима министри, които поемат отговорностите по няколко обществени ресора [1]. В
структурата на Министерския съвет отсъства
икономически отдел и повечето въпроси от
стопански и търговски характер ще се регулират от министъра на финансите. Значението на този пост проличава през следващите
месеци, когато реално започва да се изгражда
стопанската характеристика на младата държава. Първостепенен инструмент за утвърждаване автономния статут на Княжеството е
законодателната политика на правителството,
която в областта на финансово-икономическите отношения е пряко свързана с разбиранията и действията на първия български финансов министър – Григор Начович.
Първото българско правителство продължава основните политики по изграждането на
държавното управление, чието начало е санкционирано от специална Инструкция на руския император Александър ІІ, където се опре-
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редби за отделните области и в тази връзка от
съществено значение са този тип актове в
областа на тютюневата политика [6].
На 1 февруари 1879 г. се издават Временни правила за акциза на тютюна, а на 5
февруари 1879 г. са обнародвани и Тарифи на
бандеролите за приготвяне на тютюневи изделия и Разписание за патентния налог за
право на търговия с тютюн [7]. На 19 април
1879 г. е обнародвана Инструкция за задълженията на длъжностните лица от акцизния
надзор, съществена част от която третира
нарушенията в областа на акциза на тютюна.
На 14 юни 1879 г. финансовият отдел на Съвета издава специална Инструкция за прилагане в действие на временните правила за
акциза на тютюна [8].

ницата с Османската империя и изрично постановява „Да се пропущат в Княжеството
без всякакво мито местните произведения
от Източна Румелия и Македония“ [9]. Тази
мярка не засяга чуждите стоки, които се внасят през южните граници на България. Нейната цел е както финансово-икономическа,
така и национално-държавническа. С това
решение се подсказва намерението териториите на двете провинции да се разглеждат като
неделими в стопанско и национално отношение с територията на Княжество България. В
брой 3 на Държавен вестник от 11 август 1879
г. се публикуват и списъците със стоки, които
се засягат съгласно текста на Указ № 2. И за
Източна Румелия, и за Македония изрично е
упоменато, че изключителната привилегия да
се внася без мито в Княжеството важи и за
тютюна [10].
Това решение пряко засяга прилагането на
постановките от Временните правила за акциза на тютюна, поради което и първите промени в тютюневото законодателство засягат
този нормативен документ. Те са санкционирани с Указ № 69 на българския княз от 4
август 1879 г. [11]. Промените, обнародвани
като „Допълнения на Временните правила по
акциза на тютюна,“ са извършени въз основа
на доклад от финансовия министър. На първо
място се разрешава т.нар. разносна търговия
със суров тютюн на листа само на цяло и в
размер не по-малко от 50 оки. Това право се
осигурява след регистриране на търговеца в
съответното окръжно казначейство и след
заплащане на годишен патент в размер на 100
франка. Чл. 3 от Допълненията позволява на
лицата, които са засели повече от 2 дюлюма**
земя с тютюн, да отделят 12 оки*† тютюн без
акциз за собствени нужди. Ако засетият тютюн е по-малко от два дюлюма, се разрешават
само 2 оки за собствени нужди. Посочените
количества също могат да бъдат продавани,
но само след заплащане на установения акциз. На забрана подлежи и отглеждането на
малки количества площи с тютюн само за
собствени нужди, както и поддържането в
домашни условия на хавани за рязане на тютюн [12].
Сериозното отношение на правителството
към въпроса за тютюна личи и от публикува-

Промени в законодателството и политиката по тютюна по време на първото българско правителство
Правно-нормативни инициативи на ВРУ в
областта на тютюневата индустрия са законодателната и политическа основа, върху
които ще се гради и политиката на първото
българско правителство в тази област. Регламентирането на тютюневата материя е част от
цялостното устройство на въпроса за косвените данъци като съществен елемент на фискалната система, поради което тя е предмет
на чести промени и допълнения от страна на
законодателя.
Действията на правителството на Тодор
Бурмов в областта на финансовата и стопанската политика, съставна част от които е тютюнопроизводството и търговията с тютюневи изделия, стартират още с първите законодателни инициативи. Разбира се, в значителна степен те са продължение на политиката от периода на Временното руско управление, но последвалите промени са продиктувани от фискални, социални, политически и
национални интереси и маркират една от характерните черти на автономното българско
управление.
В качеството си на финансов министър
Григор Начович подготвя доклад пред държавния глава за урегулиране положението с
митническата политика на Княжеството.
Важността на това предложение проличава от
факта, че то съставлява текста на втория обнародван указ на Александър І Батенберг като
български княз. Указът третира въпроса за
изграждане на митнически пунктове по гра-

дюлюм /дюнюм/ - османска мярка за площ, равна
приблизително на 919,3 кв. м.
*
ока – османска мярка за обем и тежина, равна на
1200 гр.
*
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ното в същия брой на Държавен вестник окръжно писмо на министъра на финансите до
губернаторите в княжеството. В него се обосновава необходимостта от приетите Допълнения към Временните правила за акциза на
тютюна, засягащи разносната търговия, която
е предмет на коментар в чл. 45 от Временните
правила [13]. Начович, до отмяната на това
ограничение се е стигнало поради факта, че
то не донася ползи нито за държавата нито за
населението. В условията на Указ № 2, който
отменя безмитната търговия на Княжеството
с Македония и Източна Румелия, подобна
забрана вече се разглежда като недопустима.
Тук откриваме и истинските мотиви за приемане на Допълненията. Те са част от въпросното окръжно писмо и заслужават да бъдат
цитирани. Българският министър на финансите е убеден, че целта на въведените Допълнения е „..да се постигне лесното търговско
съобщение между речените страни/ Македония и Източна Румелия, бел. моя/ и Княжеството“. От друга страна, подвижната търговия с тютюн и питиета се упражнява от хора
със скромни финансови възможности и в повечето случаи те са „..сиромаси хора и не са в
състояние да си отворят тук/ Княжество
България, бел. моя/ постоянни магазии и да
се занимават изключително с тая търговия“. Не на последно място се прави констатацията, че „..ограничението на тия търговски занятия не докарва освен вреда на хазната и деморализация на населението, защото принуждава много хора, които попреди са се занимавали или с тютюн или с
питиета, да се хвърлят в обятията на контрабандството и да загубят по този начин
всяко понятие за честност и нравственост“
[14].
Това са основните причини за приемането
на Допълненията към Временните правила по
акциза на тютюна. Ясно личи съчетанието от
национални, търговски, финансови, социални
и морални цели, които се преследват от законодателя. Още повече, че от последния цитат
става ясно, че се възстановява на практика
едно положение, което е съществувало в периода преди приемането на Временните правила. В същото време държавата предприема
действия, с които да не се накърни интересът
на отседналите търговци, като облага с поголям патентен данък разносната търговия с
тютюн и се разрешава количествата за собствена употреба от 12 оки да са само за лица,

които отглеждат площи с тютюн в размер на
повече от два дюлюма.
На практика с Допълненията на Указ № 69
се коригират действащите нормативни актове, издадени в периода на Временното руско управление, а с Окръжното до губернаторите отново се посочва механизмът на търговията със стоките от Македония и Източна
Румелия в условията на Указ № 2 и третирането им като контрабанда, ако тази търговия
не става по установения ред. Законодателните
промени, настъпили с Допълненията, изискват конкретни стъпки за тяхното обяснение и
практическо приложение. Това е предмет на
друго Окръжно писмо на министъра на финансите до митниците по румелийската и
македонската граници [15]. Окръжното изрично третира тютюневата материя. Направените уточнения подсказват за значението на
търговските операции с тютюн и тютюневи
изделия и различния подход към двете османски провинции по този въпрос. Текстът изрично вменява в задължение на митническите
служители да пропускат от Източна Румелия
както суровия тютюн на листа и корени, така
и нарязания и обработения в различни изделия, които са облепени с бандероли. Същото
се отнася и за спиртните напитки, произведени в Източна Румелия. От акциз и мито се
освобождават и подобни стоки от Македония,
но само суровия необработен тютюн. Обработеният тютюн се разглежда като чуждо
произведение и подлежи на бандеролен режим от най-високо качество, съгласно чл. 55
от Временните правила за акциза на тютюна
[16].
В Окръжното детайлно е посочен редът,
по който практически ще става вносът от Източна Румелия и Македония на посочените
стоки. Те са предмет на безмитен режим само
ако са доставени легално през установените
митнически пунктове. Стоки, прекарани през
други пътища, се тълкуват като контрабанда.
Вносителите се задължават да представят
писмена декларация с подробна информация
за внасяните стоки. В случай на неверни данни или опит да се пренесе тютюн и друг вид
стока, които не са произведени в Източна
Румелия или Македония, те се третират като
контрабанден внос. Заедно с декларацията
вносителите се задължават да представят и
свидетелство с конкретни данни за мястото на
производство и доставчика на стоката. Тези
свидетелства се удостоверяват с печат и подпис от местните власти. Срещу тези доку-
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менти търговците получават ново свидетелство от митниците, което легитимира търговските им начинания на територията на Княжеството.
Като допълнение към Окръжното са обнародвани и списъци със стоките, които са
включени в безмитния режим на внос от Македония и Източна Тракия. И в двата списъка
изрично е посочен и тютюнът [17].
Следващата стъпка на българското правителство в областта на тютюневата политика е
постановяването с Указ № 96 от 14 август
1879 г. и обнародването в бр. 4 на Държавен
вестник на Наказателни разпоредби относно
акцизите [18]. Текстът на разпоредбите се
основава на Турския Дестур /Nicolaides/ и е
приспособен за т. нар. Табачен устав, популярното наименование на Временните правила за акциза на тютюна. Разпоредбите касаят и политиката в областта на производството и търговията с алкохолни произведения.
Наказателните разпоредби са достатъчно
сериозни, за да имат възпиращ ефект върху
намеренията за неспазване на закона. Чл. 1
предвижда необявените тютюни да се конфискуват и при положение, че са продадени,
се налага глоба в двоен размер на акциза и
заплащане на двойно бандеролно право,
пресметнато върху първо качество тютюн.
Тази санкция важи както за лицата, които
отглеждат тютюн, т. нар. посадители, така и
за купувача. Последният допълнително се
наказва при положение, че е пуснал тютюна
в употреба. В този случай той се санкционира
със заплащане на акциза и бандеролното право в троен размер. Отделно, всеки случай на
укриване или измама с действителните стойности при производството и търговията с
тютюн се наказва с глоба, равняваща се на
двойната сума на укритите данъчни задължения.
Наказателните разпоредби се прилагат и
при редица случаи на закононарушения от
фабрикантите на тютюневи изделия. Всяка
причинена от тях загуба на хазната се заплаща в двоен размер, а при всеки следващ
случай глобата се удвоява. Титулярният фабрикант носи отговорност за всяко законово
нарушение на своите подчинени или работници. Чл. 6 забранява търговията със суров
тютюн на листа без платен акциз. В случай на
нарушение, глобата възлиза на двойния размер на акциза и бандеролното право, изчислено на базата на най-високата цена на тютюна. Този член изключва внесените от Из-

точна Румелия и Македония тютюни, които
имат митническо свидетелство, че са произведени в тези две провинции.
Приетите наказателни разпоредби предвиждат затваряне на всяка една тютюнева
фабрика, която възпрепятства посещението
на акцизния надзор. Също така, много сурови
са наказанията за лица, които продават без
патентно право тютюн, цигари и други тютюневи изделия в различни помещения като
дюкяни, магазии и пр. Тези места се затварят,
а собствениците им се задължават да платят
глоба в размер десет пъти размера на патентния данък. Същото наказание важи и за разносните търговци. Определени са и наказанията за нерегламентирано обработване на тютюни извън фабриките и притежанието на
инструменти и техника за тази дейност.
Чл. 10 и чл. 11 третират конфискацията на
всички контрабандни тютюни и тютюневи
изделия, както и всичко, което е служило за
превоз на стоката – кон, кола и пр. Определен
е и редът на връщането им след заплащане на
съответните глоби. В случай на незаплащане
на глобите, всеки контрабандист се наказва с
определен срок затвор, чиято продължителност зависи от размера на глобата, като за
всеки ден в затвора се опрощават 4 франка от
стойността на глобата. Продължителността на
това наказание не може да бъде повече от 6
месеца.
Наказателните разпоредби, които приема
българското правителство, са в унисон с държавната политика за ограничаване на контрабандата с тютюн и за налагане на пълен контрол върху всякакъв вид тютюневи операции.
Властта не може да си позволи несанкционирана територия и нерегламентирани дейности, тъй като това засяга финансовата и
социалната й политика. Подчертано фискалният характер на наказанията има не само
превантивен характер, но и подсказва намерението за повсеместна грижа за интересите
на хазната. Вероятно подлежащите на наказателни мерки практики са били част от ежедневието в страната. С либерализирането на
режима на тютюневата търговия с Македония
и Източна Румелия рискът от контрабанда се
засилва и това оправдава действията на законодателя. Строгостта на приетите наказателни разпоредби идва да подскаже и намеренията на властта да изгради здрави производствени, законодателни, фискални и търговски основи на тютюневата индустрия, което да стимулира нейното развитие в бъдеще.
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Последната законодателна инициатива в
краткия период на управление на първото
българско правителство е свързана с промени
в чл. 41 и чл. 42 от Временните правила за
акциза на тютюна, санкционирани с Указ №
153 на княз Александър Батенберг от 7 септември 1879 г. [19]. Промените са по предложение на министъра на финансите Григор
Начович и целят да ограничат спекулациите с
количествата тютюни, които се обработват в
тютюневите фабрики. Чл. 41 постановява, че
се допуска само 10% изсушаване от количеството на тютюна, който се държи на местата
за разтоварване на тютюните. Никаква загуба
не се допуска за внесения във фабриката за
обработка тютюн. Всяка разлика в това количество се заплаща по 4 франка за ока суров
тютюн, който липсва, и по 6 франка за ока
липсващ изработен тютюн.
Чл. 42 разглежда случаите на излишък на
суров или обработен тютюн, който би се установил на стоварището или в самата фабрика. Този излишък се записва в приход и на
фабриканта се налага акциз по 75 сантима на
всяко излишна ока тютюн, ако се докаже, че
този излишък произлиза от влага.

приходите са общо 1 865 345, 14 франка. От
тях делът на акцизните сборове от тютюна е
най-голям – 1 001 117, 18 франка. Като се
проследи по месеци движението на акциза
става ясно, че предприетите законодателни
мерки от страна на ВРУ и първото българско
правителство в тютюневата индустрия дават
много добри финансови резултати. Например
приходите от мурурие*‡за м. юни са 22 894,34
франка, за юли сумата възлиза на 25 024,45
франка, а за м. август събраните приходи вече
са на стойност 34 415,86 франка. Във финансово измерение рязко спада и делът на контрабандата с тютюн и тютюневи изделия. Например, ако за месец май тази сума е 1796,14
франка, за юни е само 51,34 франка, за да
спадне до символичните 1,70 франка през м.
август.
Промените в законодателната политика по
тютюневата индустрия няма да приключат с
активностите на първото българско правителство. И през следващите години законодателят ще продължава да търси най-благоприятните нормативни и стопански условия за развитието на този отрасъл, постепенно осъзнавайки огромното му значение за финансовото,
социалното и политическото състояние на
българската държава.

Заключение
Целта на всички промени в нормативната
база по тютюневото законодателство е да се
гарантира точно съблюдаване на разпоредбите, ограничаване и контрол на контрабандата, стимулиране на производствения и покупателния интерес от страна на населението,
облекчаване и точно формулиране на търговската политика, елиминиране на възможността от обработка на недеклариран тютюн
и осигуряване от фабрикантите на подходящи
условия за съхранение на тютюневата продукция по начин, който не води до спекулативни действия. Управлението на първото
българско правителство е твърде кратко, за да
се проследят резултатите от законодателните
промени, но езикът на статистиката е категоричен, че действията са в правилна посока
[20]. От 1879 г. българската държава започва
редовно да публикува в държавен вестник
текущите сведения за годишни приходи от
акциз и от косвени сборове [21]. Статистиката
е интересна за настоящето изследване, защото
дава възможност да се констатира какви са
резултатите от правителствената политика в
областта на тютюневата индустрия. За всички
акцизни стоки в периода март-август 1879 г.
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ПРОЦЕСИ НА ФОРМИРАНЕ НА ТУРСКО-ИСЛЯМСКИЯ МАСИВ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД
Веселин Босаков
FORMATION TRENDS OF ISLAMIC-TURKISH POPULATION IN BULGARIA DURING
THE OTTOMAN PERIOD
Veselin Bosakov
ABSTRACT: The period of Ottoman domination was characterized by a gradual increase in the number
and proportion of the Turkish and Muslim population – respectively, by a decrease of Christian population,
especially in regions like Northeastern Bulgaria. The causes of this trend are complex; they include colonization,
resettlement, religious conversion, internal migration, etc. In various historical periods, various ones of these
factors played the predominant role. In the first decades after the establishment of Ottoman power, part of the
Bulgarians withdrew to the mountains. The Ottoman Empire’s wars with other states stimulated migration
processes. After the unsuccessful wars that led to shrinking of the empire’s boundaries, a reverse process began.
Considerable masses of Turks and Muslims left Hungary, Serbia and other countries freed from Turkish domination, and migrated to the Bulgarian lands and Asia Minor. As a result, the Turkish-Muslim population increased considerably.
Islam spread most quickly and effectively among the Turkic population. The Ottoman Turks encountered a
considerable Turkic population already settled in Northeastern Bulgaria. Their common origin and language
connected these earlier settlers to the Ottoman Turks and their religion. In all places regarding which mention is
made of conversions to Islam and adoption of a Turkish identity, there are traces of the presence of pre-Ottoman
Turkic people.
Analysis of sources confirms that in the Ottoman period a considerable Muslim community accumulated in
the Bulgarian lands, the major part of which were Turks. Part of this community was here before the Ottomans.
During the time of Ottoman rule, a considerable number of people of Turkish and Turkic origin settled in
Thrace, the Rhodopes, and North Bulgaria. As the historical sources show, certain groups of the local population joined this community over the centuries.
Keywords: Pechenegs, Gagauzes, Tartars, Yuruks, Islamization, colonization, migration

Значителната по обем научна литература,
посветена на историческите обстоятелства за
появата и развитието на исляма по българските земи, както и тяхната интерпретация,
традиционно биват представяни като достоверно основание за изказването на определени твърдения, свързани с актуалните измерения на съжителството между исляма и останалите религии на територията на Балканите и по-конкретно в нашата страна. Легитимността на историческия прочит на факта
на етническото и религиозното съжителство
не подлежи на съмнение. Не подлежи на съмнение и значението, което притежават историческите свидетелства, особено онези от тях,
които са се превърнали в общоприети аргументи на собствената ни национална идентичност. Историческите факти не съществу-

ват в масовото съзнание сами по себе си, без
пряка връзка с неговата насоченост и доминиращи интерпретационни схеми. Преходът
от исторически факти към история, още повече когато тази история бъде определена
като „официална”, национална, общовалидна
и самоопределяща измеренията си на значимост, има идеологически характер. Може би
трябва да се търси относителна неутрализация
на ограничеността на историческото познание
чрез приемането на тезата за наличието на
множество от факти и интерпретации, между
които не може да бъде изградена определена
йерархия по признака значимост или достоверност. Този подход, до известна степен релативизира историческото знание, но на свой
ред позволява постигането на ново равнище на
съизмеримост и сравнимост между историог-
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рафските версии. Историята е разказ, допринасящ за изграждането на идентичност. Подобно
на мита, историята може да се разкрива от
гледна точка на настоящето, т.е. историкът да
е обърнал се назад пророк, който гледа към
миналото от светлината на настоящето. Писането на история винаги предполага процес на
организиране на събитията в наративен сюжет,
където събитията са включени в една тоталност и съобразени с едно значение, което иначе не биха имали. Историческият разказ със
своята последователност от случки (хронологията) налага на „реалните” събития
структура, която те иначе не биха имали, т. е.
историческият разказ предполага определена
форма на селекция и организация на събитията. Той предлага сюжет, който придава значение на случките като части от цялото. Едно
„чисто” събитие би било недостъпно за нас.
Всяко събитие е „замърсено” с интерпретация,
която му задава битие. Именно затова историята се основава колкото на паметта, толкова и
на забравата (Босаков 2015: 30, 31, 32, 36).
Въпросът следователно е не да се противопоставят интерпретирани на неинтерпретирани
събития, а да се търси до каква степен събитията са организирани, защото никое съдържание не може да съществува, ако не е организирано във форма. Различните модели на писане
на история предполагат различни форми, следователно и различна степен на организация.
Аналите и хрониките, дори статистиките, разказват за събития, които вече някак са били
организирани. Това обаче не означава, че
всички тези събития са били организирани по
един и същи начин. Когато казваме за даден
исторически разказ, че е политически мит,
това означава, че той е започнал да работи по
определен начин – като разказ, който придава
смисъл на определени политически действия,
на нечие групово живеене и който уплътнява
съществуването в конкретни обстоятелства.
Разсъждавайки върху историчния характер на
човешкото битие, Гадамер твърди, че смисълът на една житейска съдба е специфична цялост, оформена не от нейния край, а от смислообразуваща среда. Не около последното, а
около решаващото преживяване се образува
значението на целостта. Един миг може да
бъде решаващ за цял живот (Гадамер 1994:
39). Главната трудност, с която се сблъсква
изследователят, са хетерогенността, недостигът
и фрагментарността, а в много случаи и несигурността на изворите, с които е принуден да
работи. Към това трябва да се добавят идео-

логическите ограничения и самоограниченията,
характерни за българската реалност по време на
комунистическия режим. Затова едва през последните години българската историография се
опитва да осъществи по-ползотворни наблюдения върху историята на отделните пространства
– социално, религиозно, културно – и на поведението на групите в тях (Радушев 2008). Европейската историография отдавна демонстрира как реконструкцията на реалности от битието на индивидите и групите в един географско-социално-културен комплекс разкрива по
адекватен начин смисъла на големите исторически движения. За Ф. Бродел този път минава
през наблюденията върху „дългата и скучна
история на всекидневието“, за да стигне до
осмисляне на “дълговременните движения в
историята“. Немската философско-историческа
мисъл също е пристрастна към такъв подход,
оценявайки го с краткото „от реалността към
тоталността“. Но не пропуска да подчертае, че
тоталността не е завършено цяло на протеклата
до съвремието история, а се изгражда от среда,
от едно центриращо значение (Гадамер 1994:
38-39).
Опитът за доближаване към реалностите
чрез новоразкрити извори и нови подходи
среща съпротивата на трайно изградената
представа за историческа среда, претоварена
от митове. Още навремето Фр. Ницше пише,
че „неисторическото и историческото са в
еднаква степен необходими за здравето на
отделния човек, на един народ и на една култура“. Той добавя, че историческото самосъзнание може да бъде различно по вид –
съхраняващо, формиращо образци и чувстващо упадък (Ницше 1992: 90). В равновесието на различните начини да се прави история
би трябвало да се запази пластичната сила,
чрез която е способна да живее една култура.
Но не бива да забравяме и подценяваме факта, че тази пластична сила се проявява в интуитивната нужда от обкръжен с митове хоризонт, който да балансира мощта на историческия просвет и социологическото просвещение.
През XI до XIIв. по българските земи и поспециално в Североизточна България се установява определена маса тюркско население –
печенеги [1], узи [2], кумани [3] и др. Тяхната
историческа съдба представлява научен интерес за изследователите. През последните десетилетия сред българските историци и някои
чуждестранни изследователи доминира схващането, че тези пришълци са абсорбирани,
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погълнати от българската народност, която се
консолидира още през IX-X век. Местното
население ги асимилира и ги превръща в българи, в хора с българско народностно съзнание. Според някои учени след XIIIв. вече не
може да се говори за тюрки като отделна етническа група.
Съществува и друга хипотеза, според която тези тюркски общности, или част от тях,
съхраняват своята етническа идентичност и
по-късно се вливат в османските турци, които
се преселват по българските земи. „Предположението, че у това турски говорещо население – пише П. Мутафчиев, – трябва да се
търсят остатъци от някогашните печенеги,
узи и кумани, е по-близко до истината“ (Мутафчиев 1993: 289). П. Мутафчиев изхожда от
тогавашните конкретни исторически условия.
Притокът на тюркски групи продължава няколко столетия. През този период България се
намира под византийско владичество. Войните, които води империята изобщо и поспециално срещу пришълците от североизток,
довеждат до унищожаване на огромна част от
местното население. Северните райони са
разорени от войни, епидемии и постоянното
привличане на мъжете във византийската
армия. Немалка част от населението се принуждава да напусне родните си места. Вследствие на тези и други събития българският
народ губи голяма част от активното си население. Именно в тези разорени земи с разредено население се настаняват тюркските групи. При това трябва да се има предвид, че те
се заселват родово. Стопанството в този период има затворен характер, а комуникациите
още не са достатъчно развити. В подобни
условия съвсем естествено е определени слоеве от тюрките в районите с компактно еднородно население да запазят своята етническа
самобитност. По-голямата част от преселилите се през XI-XIIв. тюркски племена следствие на продължителното културно общуване, на съвместния политически и икономически живот се приобщават към българската
народност. В някои случаи славяноезичната
среда допринася за превръщането на отделни
нейни елементи в обособени етнографски
групи. Така например някои учени свързват
шопите с печенегите. Друга етнографска група, за която се предполага, че е от печенегски
произход, са капанците, живеещи в сегашна
Разградска област (Ялъмов 2002).
Относително са съхранили своята самобитност и гагаузите [4], които някои изследо-

ватели също свързват с печенеги, узи и кумани. Под въздействието на Цариградската
патриаршия те приемат източното православие. Но езикът им се определя като балканотурски диалект. Затова сред учените се оформят различни схващания за техния произход.
Редица български и някои чуждестранни изследователи разглеждат гагаузите като неразделна част от българската народност (Градешлиев 1994). Други пък приемат гагаузите
за тюркоезична група. А самите гагаузи се
считат за „стари българи“, т.е. останки от
прабългарите. Доколкото езикът е един от
основните белези на етноса, те могат да бъдат
приети за потомци на някоя от тюркските
групи. К. Иречек, обобщавайки своите впечатления и от 80-те години на XIXв. отбелязва, че езикът на гагаузите не се различава
съществено от османотурския език. По своя
тип те се отличават от българите и гърците.
Според Иречек гагаузите са мургави и тъмнокоси, а нравите им наподобяват турските –
мъжете се хранят отделно, жените не се показват пред гостите (Иречек 1974: 890-891).
Гагаузите, особено онази група, която се
преселва през XIXв. в Бесарабия, и досега
съхраняват своята етническа идентичност,
което обуславя тяхното обособяване в автономна формация. Останалите в пределите на
българската държава, вследствие на общността на религията и социално-политическия
живот, постепенно се претопяват в българската народност.
През периода между XIIIв. и XIVв. по българските земи има и други тюркски племена,
някои от тях се установяват тук за по-дълго
време и дори – завинаги. Според някои исторически извори в Добруджа се преселват
т.нар. черни клобуки (каракалпаклар). За тях
се споменава в руските летописи от периода
XI-XIIв. Те са на служба при руските князе.
След монголското нашествие през XIIIв. заедно с куманите се преселват на Балканския
полуостров и се установяват в Добруджа.
Изследователи споменават дори за преселението на някои селджукски групи [5] по българските земи.
За селджукската група пише в своята
„Алексиада“ византийската авторка Анна
Комнина, дъщерята на императора. В „Алексиада“, където много често се говори за тюрките, при описанието на събитията от XIXIIIв. се съобщава за пребиваването на един
корпус „туркои“ по долината на р. Арда в
района на днешния Кърджалийски край (Сто-
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янов 1998: 48).
През втората половина на XIIIв. започва
татарското нашествие в българските земи.
Татарите се възползват от гражданската война, избухнала в България през 70-те години
на XIII в. Въстаналият срещу царя Ивайло
дава отпор и на татарските нашественици.
Пет години след първия си опустошителен
набег, през 1285г., те отново нахлуват в Северна България. Г. Тертер е заставен да се
признае за татарски васал и да изпрати дъщеря си в харема на Чака, син на Ногай. При
управлението на Смилец (1292–1298) се установява пълна татарска хегемония над България. А след неговата смърт на престола се
възкачва един чужденец – Чака. По това време в България се настанява по всяка вероятност голяма маса татари. По-масово те се
заселват в края на XIVв., когато ордите на
Тамерлан [6] разпиляват татарите, живеещи в
Крим. Голяма група от тях отстъпват към
Бесарабия и Северна Добруджа. През XIVв.
султанската власт заселва с татари около 40
села в Северна Добруджа. Те са освободени
от данъци срещу задължението да изпращат
войници конници. В района мнозинството от
населението са татари. Център на тази татарска колония е областта около гр. Бабадаг,
която в географските карти от XVI-XVIIв. се
означава като „Добруджанска Татария“ (Мутафчиев 1993: 330).
Следователно османците заварват в България, особено в североизточната й част, определена тюркска маса. Подобен извод се потвърждава от редица исторически факти. Във
византийските извори се споменава за наличието на турски, а в арабските – на турскоислямски елементи в Добруджа преди османската инвазия. Лингвистичните изследвания
от по-новата епоха също водят до този извод.
Обобщавайки своите изследвания върху езика
на делиорманските турци, полският учен Т.
Ковалски потвърждава наличието на остатъци
от северно-тюркски народ в Североизточна
България преди идването на османските турци (Kovalski 1933). Тези негови изводи на
базата на лингвистичен материал се потвърждават и от археологически, антропологически
и други проучвания. Въз основа на такива
„чисто исторически данни“ П. Мутафчиев
допуска, че османците заварват много северно-тюркски елементи в България. В случая
се имат предвид преди всичко гагаузите и
делиорманските турци. Досегашните проучвания обаче не позволяват да се уточни конк-

ретно от кои северно-тюркски племена (печенеги, узи и кумани) произлизат делиорманските турци. Българският учен подлага на
съмнение някои от изводите на Ковалски [7].
Ако се приеме, че това население води началото си от северно-тюркските племена, трябва да се има предвид, че техните остатъци
представляват само субстрата, върху който
впоследствие се формира турската общност в
България. Тези констатации обаче не ни дават
основание да приемем цялото турско население за „предосманско“. Предишните преселници представляват само един първи слой,
върху който се наслагват нови слоеве в османския период.
В османския период мюсюлманското и
турското население непрекъснато нараства.
Особено бързи промени в неговата структура
настъпват през първите векове след османската инвазия. Тези демографски промени отдавна са обект на изследване от специалистите. Въз основа на данъчните дефтери (тетрадки) и частичните статистически данни от
XIXв. изследователите се опитват да разкрият
факторите, спомогнали за нарастване на масата на мюсюлманите. По този въпрос се изказват различни мнения, лансират се различни хипотези. Едни приемат за основен
фактор ислямизацията, други – колонизацията. През последните години започва да доминира схващането, че двата фактора се съчетават. Спорът около въпроса кой от тях е
имал решаващо значение обаче продължава.
Обективният анализ на историческите факти
налага извода, че решаваща роля е изиграла
колонизацията (Ялъмов 2002). Много изследователи, в това число и К. Иречек, отбелязват наличието на продължителен процес на
преселване на тюркски и турски елемент от
Анадола в Румелия. Според турския историк
Юмер Баркан формирането на Османската
империя е свързано не само с военни завоевания, но и с миграция. Той обяснява промените в етническия състав на населението в
Румелия главно с колонизацията (Barkan
1980: 393-394). Тезата за масова колонизация
господства в българската историография от
70-те години на XXв., след което започва
подценяване на нейната роля. Наистина отделни изследователи продължават да приемат
тезата за наличието на колонизация. Според
тях обаче тя не е била масова.
В действителност, както потвърждават историческите източници, още в хода на своята
инвазия османската централна власт започва
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да прехвърля турско-мюсюлманско население
на Балканите. През първите два века след
инвазията продължава целенасоченото заселване и естествената миграция на номадски
племена. От османските хроники от XVв.
става ясно, че Мурад I (1362 – 1389) и Баязид
I (1389–1401) прехвърлят в Румелия отделни
размирни номадски групи от Анадола и поспециално от района на Балъкесир и Маниса.
В „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) се отбелязва преместването на едно непокорно номадско племе по нареждане на
Баязид I от района на Сарухан в района на
Пловдив (Тодорова 2008). Ясно е, че централната власт се стреми чрез колонизацията
да разреши няколко проблема. Несъмнено
един от тях бил разселването на непокорните
племена по новозавладените земи. Първоначалната колонизация имала преди всичко
военно-стратегическа цел, а именно – да осигури военен потенциал близо до района на
военните действия. Паралелно с това важно
значение има възстановяването на стопанския
живот. В новозавладените райони османската
държава провежда специална демографска
политика. Системното й прокарване започва
от Мурад I и Ялдъръм Баязид. Така заселването на турско-мюсюлмански контингенти се
превръща в постоянна политика, макар и в
различните периоди да се провежда с различна интензивност. Конкретните пътища и
измерения на колонизацията са изяснени в
трудовете на турските историци Ю.Баркан, Т.
Гьокбилгин и някои историци от балканските
страни. Една от основните форми е заселването на юруците. Името си според К. Иречек
те получават от глагола юрюмек (вървя), което съответства на чергар или номад. По сведения на византийски хроники тези турски
номади са пастири, които летуват в планините и зимуват в равнините (Иречек 1974:
463).
Първите сведения за заселването на номадски племена в Румелия са от времето на
Мурад I. Споменава се за прехвърлянето на
конялии и юруци в отделни райони на Балканите. През XIV в. определени групи от Менеменското поле са заселени в Пловдивско, от
Гелиболу – в Тракия и от Сарухи – в Серес.
Когато числото на юруците нараства, техният
статут е регламентиран юридически с „Канун-наме“ (законодателни актове) на Фатих
султан Мехмед II (1451–1481). Към средата
на XVв. те изпълняват предимно военни, а от

средата на XVIв. – военни и административни
задачи. В Румелия са ангажирани главно с
инженерноспомагателна и тилова дейност. По
силата на „Канун наме“ юруците са разпределени по оджаци (огнища), които отначало се
състоят от 24, а от средата на XVв. – от 30
войника. Всички юруци са групирани в шест
корпуса, носещи името на съответния район,
от който идват, или пък вземат името на племенния ръководител. Тази организация в основни линии се съхранява до края на XVIIв.
Въз основа на наличните дефтери за периода от 1543 до 1666г. турският историк М.
Гьокбилгин в своето монографично изследване за ролята, организацията и движението
на юруците констатира, че тяхната численост
през XVв. се увеличава, а от началото на
XVIIв. започва да намалява. Тенденцията към
намаляване може да се обясни с разширяването на османската държава, постепенното
разложение на военно-ленната система и др.
причини.
На юруците са възложени специални задачи и по българските земи. Тук са заселени
преди всичко части от корпуса на т.нар. юруци налдьокен. Този корпус се състои от 196
оджака (огнища) през 1543г., 243 през 1602г.
и от 112 през 1609г. По изчисления на Гьокбилгин заедно със семействата си юруците от
корпуса налдьокен съставляват около 50 000
души. Мнозинството от тях са настанени в
Старозагорско, Ямболско и Казанлъшко, където има 92 оджака, а в Пловдивско и Пазарджишко (Татар Пазарджик) – 65. Една немалка част от корпуса (55 оджака) се намира в
Североизточна България. Такива оджаци има
почти в цялата страна. Не във всички райони
обаче те са многочислени. В района на Велико Търново, Хасково и др. броят на оджаците
се движи между 4 и 5 (Gokbilgin 1957: 55).
Танръдагските юруци са значително помногочислени. През 1543г. оджаците на този
корпус са 328, а през 1591г. – 420. По сведения на Гьокбилгин заедно с членовете на своите семейства корпусът обединява около 100
000 души. Те са настанени главно в Беломорието и Североизточна България. Към
1642г. в Добруджа, която е включена последователно в Никополска и Силистренска област, броят на оджаците достига 220.
По българските земи се намира значителна
част от коджаджикските юруци, обединени в
12 оджака през 1543г. и в 180 оджака – през
1581г. В Ямболско има 30 техни оджака, а
във Варненско и Шуменско – по 14 оджака.
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Най-многочислени са Солунските (селяник) юруци – 550 оджака през 1543г.,от тях
обаче само около 78 оджака се намират по
българските земи. По-значително е присъствието им в Силистренско (26 оджака), в
Пловдивско (10) и в Пазарджишко (7). Овчеполските и визенските юруци се срещат порядко по българските земи.
През 1691г. със специален Хатихумаюн
(ферман) на султана корпусите на юруците са
реорганизирани. Самите юруци са обявени за
евляд-и фатихан [8], което означава, че оджаците им вече ще се попълват от средата на
техните потомци. По време на Танзимата
(период на обществени реформи в Османската империя), корпусите окончателно се
разпускат. Членовете им се превръщат в
обикновени поданици, които са задължени да
служат в армията и да плащат съответните
данъци.
Според Ялъмов (Ялъмов 2002) заедно с
юруците по българските земи се заселват и
много татари. Те имат същия статут, затова в
някои райони ги приемат за юруци. Според
византийски, арабски и турски източници
първата вълна татари са преселени по указания на Баязид I. Те са настанени главно в
Провадия, Пловдив и Стара Загора. В Провадийска нахия според преписите от 1543г. има
21 оджака.
Второто значително заселване на татарите
е осъществено през 1418г. главно в Пловдив,
в околностите на Асеновград и в други райони. Най-многочислени са „ямболските татари“, които са обхванати в 34 оджака.
Немалко татари идват по българските земи
от Крим и Южна Русия. Заселването на татарите продължава и през следващите векове.
През XVIIв. многобройни групи пристигат в
Североизточна България и по-специално в
Шуменско. Потомци на напусналия през
1784г. Кримското ханство Шахин Герай, след
като живеят заедно с него известно време в
Истанбул, се преселват във Върбица – Шуменска област. През XIXв. по българските
земи се създават татарски и черкезки села.
Десетки хиляди татари и черкези, изгонени от
Русия след Кримската война, са заселени в
Тракия и Северна България, по-специално в
Добруджа.
Татарите, в това число тези, които са
включени във военната организация на юруците, дълго време живеят обособено. Впоследствие обаче повечето от тях се сливат с
турците. Наличието на татари и други тюрк-

ски представители сред юруците, както и
хора от местното население, се използва от
някои изследователи, за да се оспори тюркският им характер като цяло и да бъде омаловажена ролята им във формирането на турската общност в България. Твърди се по-специално, че поне една пета от юруците не са от
тюркски произход, тъй като са регистрирани
като синове на Абдуллах. Тази хипотеза обаче е трудно доказуема. Ползването на името
Абдуллах (раб Божий) не е достатъчно показателно, тъй като това е широко разпространено мюсюлманско име. Нещо повече,
дори тези автори са принудени да приемат, че
мнозинството от юруците са от тюркски произход. Османският историк Оруч бей още
през ХVв. ги окачествява като огузко скитническо племе (Gokbilgin 1957: 7). Лингвистични, етнографски и фолклорни източници
потвърждават тюркския им етногенезис. За В.
Мутафчиева те „безусловно са тюрки по етническа принадлежност“ (Мутафчиева 1993:
169). Следователно под името юруци на Балканите е заселен доста голям контингент от
тюркско и турско население. По изчисления
на Гьокбилгин те наброяват между 100 и 160
хиляди души.
Заселването на юруците е само една от
формите на колонизация. Колонизацията се
осъществява и чрез изпращане на военни гарнизони, административни и религиозни служители и други военно-феодални представители. Централизираната административна и
стопанска система и военната организация
разкриват немалки възможности в това отношение. Поначало земята се счита за държавна
собственост и се раздава на изплащане на
определени административни и военни служби. Новозавладените земи на Балканите също
се раздават на спахии и висши чиновници за
служебно ползване. Представителите на спахийството се преселват по българските земи,
за да се възползват от тази система. Така и в
този район възникват ленове. Притежателите
им се настаняват заедно със семействата си в
някое от принадлежащите им села. Стопаните
на едрите ленове, се установяват в близките
до владенията им градове.
Другите форми на земевладение – мюлк
(недвижим имот или движимо имущество в
Османската империя, който е пълна частна
собственост) и вакъфи (недвижим имот или
движимо имущество, предадено от държавата
или отделно лице за религиозни или благотворителни цели), също допринасят за разши-
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ряване на колонизацията. Притежателите на
мюлк, които са действителни собственици на
съответната земя, са заинтересувани от разширяването на владенията си и по-доброто
им обработване. Главен източник за увеличаване на техните доходи е ангажирането на
повече работна ръка. Затова собствениците на
мюлкове заселват във владенията си стотици
пленници, които се превръщат в обикновени
селяни, веднага след като приемат исляма.
Друга форма на колонизация е създаването
на военни гарнизони в новозавладените земи.
Гарнизоните са разпределени по цялата територия на България. Настаняват се главно в
основните и стратегическите градове и осигуряват охраната на крепостите и подстъпите
към центъра на империята и към границите й.
В процеса на комплектуването им също се
прехвърлят значителни турски маси по българските земи. Особено в по-късната епоха
военните и административните служби се
заемат само от турци.
Преселването е привлекателно и за хора,
незаемащи военни и административни служби, като занаятчии и земеделци. Настаняването им върху по-плодородна земя
осигурява възможността да се замогнат и да
преминат в друга социална категория. Трябва
да се има предвид обстоятелството, че в резултат на завоевателните походи на Чингиз
хан през ХIIIв. многочисленото тюркоезично
население се преселва в Анадола. Тук то се
озовава в доста гъсто населен район. Миграцията помага на част от това население да се
измъкне от сложната социално-икономическа
обстановка.
По това време започва пътуването на къзълбашите към Североизточна България. Това
тюркско номадско племе населява Северозападен Иран, по-точно областта, известна с
името Хорасан. Тук къзълбашите попадат под
влиянието на исляма, изповядван от иранците, както и на тяхната култура. Заплашени
от настъпващите монголци, през ХIIIв. част
от тези тюркски племена тръгват на запад.
Настаняват се в граничните райони на Иран с
Османската империя. Немалко алевити живеят на територията на самата империя. Доктрината им се отличава от официалния ислям
на османците. Османската империя от своя
страна е в постоянен конфликт с шиитски
Иран. Затова през ХVIв., по време на войните
на Селим I и Сюлейман I с иранския шах Исмаил, от Анадола към Румелия, в това число и
в Добруджа и Делиормана, е прехвърлено

размирно население къзълбаши. Техните
проповедници дервиши се заселват предимно
в селата и в запустели горски местности, където основават своите текета (Ялъмов 2002).
Така в османския период по българските
земи се установява значителен турски народностен и етнически елемент. Това са военни
контингенти, административни и религиозни
служители, номадско-пастирско селско население, които намират тук своята нова родина.
Преселниците се установяват както в градовете, така и в селата. Вследствие на тази миграция народностният и етническият облик на
градовете се променя. Възникват и някои
нови градове като (Татар) Пазарджик, Севлиево, Крива паланка, Момчилград и др. Те се
появяват или по султанска воля, или стихийно. Севлиево, както личи от изследванията на холандския историк М. Кийл, възниква
стихийно през последното десетилетие на
ХVIв. и в средата на равно открито поле, в
което се преселват турски колонизатори
(Кийл 1998). Първите сведения за града с
турското име Селви са от 1516г. В регистъра
са записани 18 домакинства, всички с турскомюсюлмански имена. По всяка вероятност
градът е създаден малко преди това. Темпът
на нарастване на неговото население потвърждава съчетаването на двете форми – колонизация отвън и приобщаване на част от местното население към исляма. Изменението на
съотношението между мюсюлманското и
християнското население през ХV и ХVIв. е
неопровержимо доказателство за наличие на
приток отвън.
Вследствие на възникването на нови градове и нови махали в съществуващите вече
селища, през ХVII в. мюсюлманското население в тях започва да преобладава. Новодошлите селяни се настаняват предимно в обезлюдени райони, около именията на някои
владетели на ленове. Така възникват стотици
нови села. Колонизацията е по-силна в Североизточна България и изобщо в цяла Северна
България от Шуменско до Врачанско, като
постепенно намалява в посока запад. Доста
чувствителна е в Северна Тракия, от Ихтиман
до морето, в Югоизточна Тракия и Солунско.
Колонизационният процес обхваща почти
цяла България и довежда до значителни промени в структурата на населението.
[1] Печенегите са съюз на тюркоезични
номадски или полуномадски племена от Централна Азия, които се установяват в Север-

109

ното Причерноморие в края на IX век, а през
XI-XII век част от тях се преселват на Балканите. След преселването си в североизточните български земи под натиска на руси и
кумани печенегите са разгромени от Комнините през 1091г. След повторно поражение
през 1123г. престават да съществуват като
независимо племе и са разселени в различни
части на Балканите като войнишко население
на Византия.
[2] Узите са западнотюркскоговореща
общност от племена обединени първоначално
в конфедерация – Западнотюркски хаганат.
През 12 век под ударите на Киевска Рус една
част от узите преминава Дунав и се заселва в
българските земи на тогавашна Византия.
Християнизирани узи са в основата на племенната група на т.нар. черни клобуки.
[3] Куманите са номадски тюркоезичен
народ, който се е формирал в степите на Азия
и е нахлул в Европа през 10 век. Първоначално те се появяват в земите на Източна Украйна и Среднодунавската низина. Многократно преминават река Дунав и извършват
набези в България (тогава част от Византия),
като също периодично нападат Унгария и
Киевска Рус. През 1241г. войските на куманите са разгромени от татарите и от монголските орди. Много кумански племена отстъпват към Унгария и България, където трайно се
установяват и са асимилирани от местното
население.
[4] Гагаузите са тюркоезична етнографска
група с православно вероизповедание, избягала през XIX в. от българските земи на Османската империя. Няма единно мнение относно призхода им.
[5] Селджуките са династия на тюркските
огузи, управлявали териториите на Централна
Азия, Близкият изток и Мала Азия, между
средата на IX век и края на XIII век. Идват в
Анадола от Централна Азия в края на X век,
сеейки ужас и разруха във византийските
провинции и в халифата на Абасидите. По
произход са клон на тюркското племе огуз,
населяващо северните брегове на Аралско
море. Смятани са за преки предци на днешните обитатели на Турция, Азербайджан и
Туркменистан. Изпълняват важна роля в
средновековната история, създавайки бариера
между Европа и монголските орди на изток.
Имат съществен принос в защитата на мюсюлманския свят от кръстоносните походи на
християните.

[6] Тамерлан е най-влиятелният средновековен пълководец в Централна Азия. Той
възстановява монголската империя на Чингиз
хан.
[7] В споменатото си изслсдване Ковалски
бележи, че въз основа единствено на езикови
данни мъчно може да се отговори на тоя въпрос. Сигурно било само това, че гагаузи и
гаджали не могли да се смятат за колонисти,
доведени от османците из Мала Азия. За всяко по-нататъшно предположение обаче било
нужно езиковите факти да се сближат с данните на историята и етнографията. Полският
учен не обяснява кои данни из тия области на
изследвания има в случая пред вид. Той се
задоволява само да каже, че това турски говорещо население в Североизточна България ще
да е образувано от три последователни слоя:
първият – от споменатите остатъци на един
севернотурски народ, вторият – от една силна
южна група, произходяща по епоха, пораншна от идването на османците, и найсетне трети слой, образуван от турски колонисти или тюркизирани елементи от османската епоха.
Същественото в заключенията
на Ковалски е, че именно вторият слой, смесен в най-стария, е наложил на цялото южен
лингвистичен характер”. Ковалски следователно отхвърля предположението, че гаджали
и гагаузи са северни турци, чийто език е претърпял известни промени едва през османско
време. Кои са тези черти, които са наложили
на гагаузко-делиорманската диалектична група своя южнотурски характер, Ковалски не
определя, както не обяснява защо приема, че
тия черти трябва да се дължат на „предосманска” колонизация. Срещу двадесетината особености, които сближават делиорманскогагаузкия със севернотюркските говори, Ковалски посочва само не съвсем изолирания
случай с pin вместо bin и на форми като ta
(daχа), tolu (dolu), които напомнят диалектите
на Североизточния Анадол. На същото място
обаче сам бележи, че източните крайбрежия
на Черно море, т.е. тъкмо зоните, в които се
срещат
горните
черти
на
гагаузкоделиорманския, са област, в която южнотурски етнични елементи са смесени с такива,
дошли от север, което значи, че и споменатата област на гагаузко-делиорманския може да
се дължи не на влияния, донесени от Анадол
чрез някоя предосманска колонизация, а и
тук, както и там да бъде от същия северен
произход. За предположението, че говорът на
настанените в Добруджа и Делиорман север-
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нотюркски остатъци е бил изменен под влиянието на някоя силна турска колонизация,
дошла тук преди османската епоха, лингвистични основания следователно липсват. Що
се отнася пък до „историческите и етнографските”, Ковалски без всяко съмнение има в
случая пред вид познатото ни известие на
Огузнамето за турците на Саръ̀ Салтък
. И
очевидно само върху него е изграден изводът
му за „втория слой” от „предосманската епоха”. Ние вече знаем стойността на това известие. Ако следователно лингвистиката със
свои средства не е в състояние да установи,
че някаква колонизация на турски елементи
из Мала Азия действително е намерила място
в Североизточна България още преди османското завоевание, въпросът за произхода на
гагаузи и делиормански турци остава да се
изясни само с оглед на положението в тая
област от XIVв. насам, когато политически
господари тук са били османските турци (Мутафчиев 1993: 303-304).
[8] Евляд-и фатихан – букв. „деца на завоевателите". Военизирана формация на тюркското население. Приписаните към нея били
групирани в ханета, като всяко хане (пер.
дом, къща) било задължено да издържа и изпраща един пехотинец за армията. Пет семейства са оформяли едно хане.
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Връзката на детето с родителите започва
още от самото раждане. Всяко семейство има
своя ценностна система, в която се пречупват
общочовешки, национални и личностни ценности.
В съвременните педагогически изследвания семейството се разглежда като първо
социално обкръжение на детето, микросреда
за първична социализация и основен възпитателен фактор. Тук се овладяват ценностите и
сталоните на човешко поведение и се изгражда идентификацията на бъдещия социален
индивид.
Семейството заема особено място в живота на всеки човек. В него растем, живеем,
възпитаваме се, в него усвояваме нравствените норми и ценности. В семейството се
възпроизвежда биологичният живот и социалните отношения. [3]
Проблемите на съвременното семейство
могат да се разглеждат от различни аспекти:
психологически, социалогически, юридически и др. Днес, българското семейство вече
не е същото, защото социално- икономическите процеси в обществото рефлектират върху семейния живот. Дългите години на преход и икономическа криза оставят дълбок
отпечатък върху българското семейство, нанасяйки поражения в неговата ценностна система и влошавайки неговия вътрешносемееен
климат. Днес, все повече хора гледат на честността като на слабост, забравя се стойността

на добрината и почтеността, а материалното
взема превес над ценностите и духовното. Но
въпреки всичко семейството все още заема
важно място в ценностната система на съвременните българи.
Семейството формира нравствена позиция,
помага на детето да осъзнае идентичността
си, формира емоционална привързаност, създава чувство за сигурност и защитеност, без
които детската социализация не би могла да
се реализира.
Семейството определя мястото на детето в
обществото през първите години от живота
му, статусът на родителите става статус на
детето и то го запазва дотогава, докато стане
способно само да го промени положително
или отрицателно.[6]
Родителите са тези, които според Л. С. Виготски подпомагат детето в овладяване на на
човешката култура и начините му на „ вклиняване „ в нея.[1]
Така те изпълняват своята най-отговорна
функция - възпитателно-социализиращата.
Чрез нея се полагат основите на ценностната
система, маркират се смисловите ориентири в
живота, усвояват се първите еталони на човешкото поведение. Въздействието на социума рефлектира върху детето именно чрез
семейството.
Функциите на семейството са свързани с
удовлетворяване както на определени пот-
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ребности на членовете на семейството, така и
на определени потребности на обществото:
емоционална функция- това е способността на семейството да удовлетвори емоционалните потребности на детето и да създаде
психологическа защита.
осигуряване на физически комфорт тази функция се нарича още битова функция
на семейството и включва осигуряване на
жилище и пълноценен отдих.
духовно общуване- тази функция
обезпечава потребностите на човека от семейно и културно взаимодействие.
Общуването на детето с родителите е важно условие за овладяване на ценности, идеали
и поведенчески привички. Самоопознаването
и самооценката започват с оценката на родителите. Много от дейностите, с които детето
ще обективира своето присъствие в света, се
овладяват в диалога с родителите.
Във взаимоотношенията между родители и
деца съществена роля играят следните психосоциални фактори, които са пряко свързани с
поведението на детето:
взаимоотношения в семейството, привързаност на детето към родителите, степен
на доверие и тревожност в отношенията, родителски авторитет;
капацитет на родителите за възпитание на детето;
социален статус на семейството;
Емоционалната атмосфера в семейството
оставя своя отпечатък върху детската личност. Всяко семейство има своята атмосфера,
която детето улавя, запечатва в съзнанието си
и впоследствие я изразява чрез своето поведение.
Силно въздействие има личният пример на
родителите. Родителският авторитет включва
единство между думи и дела, умение да се
преценяват внимателно, обективно и самокритично собствените думи, дела и постъпки.
Родителите да не мислят, че възпитават
децата си само тогава, когато разговарят с
тях, когато ги поучават или наказват, защото
те възпитават дори и тогава, когато ги няма у
дома.[5]
Възпитателният потенциал на семейството
включва широk кръг особености, показатели,
характеристики, фактори и условия, способващи за развитието на детето:
условия от психологически характер :
вътрешно- семейни връзки, статус и авторитет на родителите;

гражданско съзнание : отношения на
семейството към обществото;
култура на семейството : в бита, във
взаимоотношенията, в духовната сфера;
структура на семейството : брой на
членовете, образованост, професия, материална обезпеченост.
Чрез тях се създават благоприятни и наблагоприятни условия за живот и развитие на
детето.[4]
За да се създадат необходимите условия и
да се прилагат ефективни методи на възпитание в семейството, е много важно родителите
да познават закономерностите на детското
развитие, възрастовите особености, индивидуалните особености и способности на децата
си.
Анализът на специализираната литература
откроява следните стратегии и механизми на
формиране на ценности в семейна среда:
Изискване – Родителите да поставят
разумни и ясни задачи на детето, които то да
реализира.
Личен пример – Родителите да показват съзнателно модели на поведение, които
детето да следва.
Наблюдение – Децата наблюдават поведението на родителите си, възприемат техни разсъждения, съхраняват информация в
паметта си и я пречупват по своеобразен начин, като й придават личностен смисъл и
личностно съдържание;
Отъждествяване на детето с ценностни модели на поведение.
Подражание – Децата подражават моделите на поведение на своите родители, усвояват ги и ги превръщат в част от своето
поведение.
Подкрепа, поощрение, одобрение, ограничаване. Родителите оказват положителна
подкрепа и стимулират добрите постъпки в
поведението на детето.
А чрез отрицателна реакция на неодобрение родителите ограничават ценностни отклонения.
Основни средства и механизми за възпитаване на детето в семейството са дейността и
общуването. Общуването на детето с родителите е важно условие за овладяване на ценности. Самопознаването и самооценката започват с оценката на родителите. Много от
дейностите, с които детето ще обективира
своето присъствие в света, се овладяват в
диалога с родителите. Всеки момент от тази
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дейност може да бъде възпитаващ, ако родителят му придаде подходящия смисъл.
Възпитателният стил на родителите следва
да изгради адекватна самооценка у детето,
която му помага да се адаптира по- успешно в
различни ситуации и да изгражда стабилни
социални отношения с другите
Съществуват четири основни методи за
възпитание на децата в семейството.
Първият метод - това е възпитание с доброта и нежност, когато е налице сътрудничество с децата. При правилно разбиране на взаимоотношенията с детето се появява възможност за по-отзивчиво и ненатрапчиво общуване. Тогава детето само признава авторитета
на родителите си, уважава ги и е склонно да
ги слуша.
Вторият метод е възпитание чрез пристрастяване. То е от типа, „ ако си добро дете,
ще имаш всичко, което поискаш, а ако си
лошо, нищо няма да получиш „. Това възпитание е от позицията на материалната заинтересованост.
Третият метод е възпитание чрез ограничаване и наказание.
Четвъртият метод е на безличностното наказание, когато родителите просто не обръщат внимание на детето си.
Наличието на внимание и грижи към децата са необходим елемент от семейното възпитание, ако не се стигне до свръхпротекционизъм / прекалени грижи / , който води до
ограничаване на тяхната активност и самостоятелност и до затруднения в процеса на
социализацията. При отхвърлянето се наблюдава несъобразяване с детските възможности
и незачитане интересите на децата. В зависимост от характерологичните особености децата или се адаптират към проявеното отношение към тях или се стремят да го променят
в границите на своите възможности. [2]
Позицията на семейството в социалната
структура, образователното равнище на родителите, професията, социално-етническият
статус, материалното състояние, духовните
интереси, начинът на живот, детерминират в
най-голяма степен формирането на детето
като личност. И все пак трябва да признаем,
че не бива единствено и само в такава среда
да расте детето. „Заключването му” в свят на
възрастни би могло да доведе до формирането в него на емоционални и нравствени
дефицити, които по-късно да не могат да се
компенсират [4].

Семейството е не само първична социална
среда със своя морална физиономия, но и
фактор за всестранно въздействие. Създадените семейни норми за възпитание, оценката
на жизнените стойности, установеният стил
на живот, намират своето отражение в мисленето и бъдещата практическа изява на детето.
Възпитанието на култура на общуване и
поведение е неотделима част от многостранния и сложен възпитателен процес. В семейството се създават най-благоприятни предпоставки за умствено, нравствено, естетическо и
трудово възпитание на детската личност. [2]
Чрез пълноценното общуване със семейството, чрез взаимотоношенията, които пораждат положителни емоции, се създават благоприятни възможности за развитие на базисното
чувство за собствена значимост, което е важно условие за цялостната реализация на човешкия индивид. Преживяванията в детството и емоционалната обвързаност на детето
с родителите оказват влияние върху изграждането на пълноцени взаимоотношения на покъсен етап.
Семейството е основният фактор за възпитанието на детето, защото създава морала,
ценностната система и оценъчните позиции
на детето. В съвременната реалност, която е
наситена с динамични промени в бита, съзнанието и духовните ценности, се налага осмисляне на отговорностите на родителите.
Това е свързано с повишаването на тяхната
педагогическа култура и с разбирането, че
възпитанието е непрекъснат процес, за който
е нужна разумна любов и справедлива взискателност.
Литература
1. Виготски, Л.С. Собрание сочинения, т.3.
М., 1984
2. Иванова, Б., Педагогически и психологически аспекти на възпитанието на децата от предучилищна възраст. Пловдив., УИ, 1997
3. Кутева, В. Проблеми на семейната педагогика, В.Търново, УИ, 2000
4. Пирьов, Г. Децата и ние, С., 1984
5. Рубинщейн, Л. Проблемы общей психологии, М., 1983
6. Титаренко, В.Я. Семья и формирование
личности. М., 1984
Нели Йорданова
ШУ „Еп. К.Преславски”
neli.jordanova@abv.bg

114

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM XIII (4) 2017

VOL. XIII (4) 2017

ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ГРЪЦКАТА АРМИЯ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА
ВОЙНА В ДОКЛАДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИ
Петър Парушев
THE MILITARY ACTIONS OF THE GREEK ARMY DURING THE BALKAN WAR IN THE
REPORTS OF THE BULGARIAN DIPLOMATS
Petar Parushev
ABSTRACT: The following expose aims to consider one essential moment from the Contemporary Balkan
History, exactly the actions of the allied Greek army, as one of the allies of Bulgaria in the Balkan union during
the war against the Ottoman Empire 1912-1913.
In the research through the Bulgarian diplomatic representatives sight in the capitals of the Great Powers
and Balkan allies,a combat action with the participation of the Greek army in Macedonia ,the actions of the
Greek Navy against the Ottoman Naval Powers are followed ,in the context of the Greek-Serbian rapprochement
and the Athens aspirations toward Thessaloniki and its conquest ,before the entering of the Bulgarian troops .
For the needs of the research are used basic scientific works on the subject, published documents, as well as
archive resources from the Central State Archive (CSA).
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Изясняването на действията на съюзническата гръцка армия, като един от партньорите на България в Балканския съюз по време
на войната срещу Османската империя 1912 –
1913 г., е исторически проблем, който поради
своята несъмнена значимост е широко застъпен в родната историография.
Макар, този въпрос да е по-скоро фрагментарен, той е много важна част от обширната тема за действията българските съюзници във войната срещу вековния потисник –
Османската империя.
Настоящото изследването си поставя за
цел да хвърли допълнително светлина върху
бойния път на гръцката армия в хода на конфликта, представяйки и виждането на българските дипломатически представители в балканските и европейските столици.
Множество научни статии, студии, монографии, мемоарни сборници са посветени на
един или друг аспект на този проблем. Той е
разгледан в редица индивидуални и колективни научни трудове.
При написването на настоящата статия са
използвани публикувани документи и архивни материали от Централния държавен
архив (ЦДА).

***
Военните действия на гръцката армия
заемат сравнително ограничено място в
донесенията на българските дипломатически
представители
(официално
наричани
пълномощни министри). Това е обяснимо,
защото основната функция на пълномощните
министри е да се занимават с политическите
взаимоотношения на Царството с станалите
европейски държави. И все пак, със
започването на бойните действия военната
тематика, често преплетена с политикодипломатически елементи, навлиза и в
докладите и телеграмите, изпращани от
българските представителства в чужбина.
През първите седмици от Балканската
война
донесенията
на
българските
дипломатически представители, съдържащи
военни сведения, почти напълно прекъсват.
Бързото настъпление на съюзниците по
всички фронтове и динамичната военна
обстановка
поставят
пълномощните
министри
пред
невъзможността
да
информират правителството с актуална и
своевременна информация. През този период
сведенията идват преди всичко по линия но
военните представители, аташирани към
щабовете на сръбската и гръцката армия.
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Едва след установяването на относително
равновесие по фронтовете от началото на
ноември, докладите от дипломатите, в които
се разглеждат и чисто военни въпроси, отново
зачестяват. При това военната проблематика в
една или друга степен се засяга и в
донесенията на пълномощните министри,
които не са в столиците на държавите от
Балканския съюз.
Напълно закономерно военното участие на
Гърция е застъпено в най-голяма степен в
донесенията на българския дипломатически
представител в Атина. По време на
Балканската война българският пълномощен
министър в гръцката столица е Панчо
Хаджимишев. Той е дипломат от кариерата.
Роден е в Македония, където по силата на
предварителните
договорености
между
съюзниците оперират основно гръцки и
сръбски войски.
На 5 октомври 1912 г. П. Хаджимишев
изпраща шифрована телеграма до премиера и
министър на външните работи Иван Евстр.
Гешов, в която го информира, че гръцкото
правителство е декларирало готовност да
обяви война на Турция и вече е предприело
реални стъпки за започване на военни
действия. П. Хаджимишев съобщава: „След
полунощ гръцкият министър на външните
работи ми каза, че след като получил
известие, че България и Сърбия днес пратили
на своите пълномощни министри [в]
Цариград декларация за война, и гръцкото
правителство изпратило декларация […] с
открита телеграма до гръцкия министър с
предложение да се телеграфира направо [до]
Норадунгиян” (османският министър на
външните работи, по произход арменец – б.м.,
П. П.). Българският дипломат лаконично
докладва: „Гръцките войски нахлуват в турска
територия днес, [в] 5 часа заранта”. Той
съобщава, че кралят ще направи преглед на
военноморския флот, който веднага след това
ще отплава, за да блокира Дарданелите. В
заключение П. Хаджимишев посочва, че
гръцкото правителство възнамерява „да
секвестира двата парахода, носещи амуниции
за Турция”, които към момента на
обявяването на войната се намирали в гръцки
териториални води.[1]
Съгласно военната конвенция между
София
и
Атина,
подписана
на
22.09./05.10.1912 г., България ще може да
разполага с всичките си военни сили в
Тракия, тъй като в Македония ще действат

гръцките и сръбските войски. В нея се
посочва също, че гръцкият флот има задача да
прекъсне връзката по море между Мала Азия
и Македония. [2]
Междувременно главнокомандващият на
гръцката действаща армия принц Константин
признава, че „Епир е второстепенен
оперативен театър и изходът на Балканската
война ще се реши на Изток“. Това се
потвърждава
от
действията
на
престонаследника, който с цел да защити
интересите на Атина, вместо да изпрати
гръцките сили към Янина, да превземат
крепостта, а след това да се отправят към
Битоля, където да се съединят със сръбската
армия, той ги насочва към Солун. При Битоля
е оставена само една дивизия и по този начин
гръцката военна стратегия се подчинява на
политическата. [3]
В шифрована телеграма до премиера Иван
Евстр. Гешов от 15 ноември 1912 г.
пълномощният министър във Виена Иван
Салабашев съобщава за разговора си с австроунгарския външен министър граф Леополд
Берхтолд
относно
военнополитическата
обстановка на Балканите. Л. Берхтолд
изтъква, че докато България почти сама се
сражавала срещу цялата османска армия и я
изтласкала до линията Чаталджа, „Гърция и
Сърбия, които нищо не направили, а са
проглушили света със своите самохвалства и
вместо да помагат на България в нейната
борба с общия неприятел Турция за общата
кауза, бързат да заграбят наготово зад гърба
на сражающите се българи най-хубавите,
незащитени турски провинции, като се
одързостяват дори да си присвоят Солун и
Битоля”.
Естествено изказването на Л. Берхтолд,
открито
подкрепящо
България
в
очертаващите се спорове с нейните съюзници,
е продиктувано не толкова от някаква искрена
симпатия, а преди всичко от последователната
линия на Австро-Унгария да задълбочи
противоречията в Балканския съюз и дори да
предизвика неговото разпадане. Военното
обединение на балканските държави е
считано, не без основание, за творение на
Антантата – враждебната на Централните
сили групировка, поради което виенската
дипломация съсредоточава усилията си в
неговото обезсилване. Вероятно изхождайки
от такива съображения, И. Салабашев (според
неговите собствени твърдения) отговоря
дипломатично, че не са му известни никакви
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детайли по договорите между балканските
съюзници, но е уверен, че „ще се постигне
между тях приятелско споразумение за
справедлив
дележ
на
окупираните
местности”.[4]
На 20 ноември 1912 г. държавите от
Балканския съюз подписват примирие с
Османската
империя.
Единственото
изключение сред балканските съюзници е
Гърция, която отказва да подпише документа.
Два дни след това с шифрована телеграма
от Виена И. Салабашев докладва, че
„примирието се посрещна тук от всички
твърде радостно” и великодушната политика
на България към победената Турция
предизвикала
уважение
и
симпатии.
„Напротив – продължава И. Салабашев, –
всички са възмутени от коварната постъпка на
гърците, които без никакви свои жертви
използвали нелоялно победите на българите и
заграбиха по един мародерски начин
свещения за българите град Солун […], а
сега, скрити на безопасно място зад гърба на
българите, които държат за гуша турците при
Чаталджа, гърците настояват за продължение
на войната, за да могат и те да продължават
своите заграбвания”.[5]
Изхождайки преди всичко от своите
стратегически интереси, Гърция отказва да
подпише Чаталджанското примирие. Отказът
на Атина е предшестван от продължителни
сондажи, договорки и протакания, по време
на които гръцките делегати поддържат едно
повече от двусмислено поведение.
Още на 3 ноември 1912 г. с шифрована
телеграма
министър-председателят
и
министър
на
външните
работи
и
изповеданията Иван Евстр. Гешов информира
върховния главнокомандващ цар Фердинанд
относно условията за примирие на другите
балкански съюзници. „Имам чест да доложа
на Ваше Величество, че по въпроса на
условията за примирие [….] Гърция ще
отговори, щом се произнесат кралят и
престолонаследникът”.
Иван Евстр. Гешов посочва също, че
„Министерският съвет моли да се обърне
внимание на отиването на гърците в Битоля и
на факта, че гръцката флота тръгнала за
Дедеагач...“. За последното телеграфира
пълномощния ни министър в Атина П.
Хаджимишев – б.м., П. П.) В заключение
българският министър-председател пише:
„Надеем се там да има вече наши войски”.
Нарастващото съперничество и недоверието

между съюзниците личи и от сравнително
краткия текст на телеграмата. [6]
На следващия ден Иван Евстр. Гешов
изпраща нова телеграма до Фердинанд. В нея
той запознава монарха с предварителните
условия, които България и съюзниците смятат
да предявят при евентуалното започване на
преговори за примирие: „Сръбските условия
за примирието са Битоля, Дебър и Дурацо
(Дурас в дн. Албания – б.м., П. П.) да се
предадат. Примирието са съгласни да се
подпише от България в името на съюзниците.
Гърците още не са съобщили своите
условия”.[7]
Почти едновременното влизане на гръцките и българските войски в Солун усилва
взаимното съперничество. Всъщност от началото на войната градът е обект на остра надпревара между настъпващите от север и юг
армии. Макар и броени часове преди българските части, гръцката армия първа успява да
установи управление над главния стопански и
административен център на Македония. С
влизането си в града шокът за гръцките войници е неочакван. Те са възпитавани години
наред, че тази територия е била винаги гръцка, а се оказва, че преобладаващото там население говори език, различен от гръцкия. То
грешно разбира или съвсем не разбира това,
което му се говори. С това теорията за съществуването на сръбска и гръцка Македония
търпи провал. [8]
В шифрована телеграма от 5 ноември 1912
г. до Иван Евстр. Гешов изпратеният като
специален пълномощен министър Димитър
Станчов подробно описва напрегнатите отношения между българските и гръцките военни власти в Солун: „Както е известно, от
27-и сме в Солун. В началото гърците ни правеха препятствия; искаха да бъдат първи и
сами в Солун, за да нямаме един вид кондоминиум (съвместно управление – б.м., П. П.);
но сега върви по-добре и ние имаме в града
около 10 000 войска. Кралят и всички принцове са добре разположени и коректни, но
техният щаб изглежда коварен. Ние имаме
почти убеждението, че турският командующ[9] на 26-и е продал Солун, че гърците
са [го] купили с пари [...] Принц Никола[10] е
военен губернатор на Солун и един млад чиновник, Аргиропуло, окръжен управител.
Сега водим преговори, настояваме да се освободят българските политически затворници”.
„Имам цял ден да разправям безбройните
българо-гръцки разправии – завършва Д.
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Станчов. – Градът [е] в голям безпорядък и
препълнен с войски и бежанци”.[11]
Във връзка с българо-гръцкия спор за Солун, в телеграма от 19.11.1912 г., руският
дипломатически представител в София Анатолий Неклюдов информира руския външен
министър Сергей Сазонов, че между претенциите на гърците и българите разликата е
толкова голяма, че в София не искат да влизат
в открити обяснения с Атина за бъдещото
разделение на Македония преди сключването
на прелиминарен мир с Османската империя.
Междувременно Гърция предявява претенции
за получаване и на градовете Кавала, Драма,
Серес, Воден и дори Битоля. А. Неклюдов
посочва още, че в разговор с българския министър-председател Иван Евстр. Гешов последният му е заявил, че „нито преди войната,
нито след това са водени някакви разговори с
Гърция за разграничаването в Македония“.
[12]
Макар желаната българска граница с Гърция и Османската империя да не е заявена, то
от изготвените планове по време на войната
става ясно, че тя е близка до границата начертана от руската дипломация в Сан-Стефано с
включването на гр. Солун в границата на българската държава. Тези български стремежи
не са тайна за никого в България или Гърция.[13]
По време на преговорите за примирие
Гърция се опитва да прокара и отделна точка
за предаването на обсадената от нея крепост
Янина. С шифрована телеграма от 17 ноември
председателят на Народното събрание д-р
Стоян Данев информира министър-председателя Иван Евстр. Гешов за хода на преговорите за примирие между Балканския съюз и
Османската империя. Ст. Данев съобщава:
„Днешното заседание трая от един до три
часа следобед. Присъствуваха и гръцките
пълномощници. Предмет на разискването
бяха гръцките предложения. Първата точка за
предаването на Янина се досегна само защото
аз бях уведомил предварително гръцкия министър, че не трябва да настоява, щом ни е
невъзможно да прокараме предаването на
Одрин. Втората точка се касаеше за запазването блокадата на Егейско море. Поддържах
го и аз, защото и ние имаме интерес да останат Дарданелите затворени за турците през
време на преговорите за мир. Турция настоява за вдигането на блокадата”. Ст. Данев
обобщава: „В заключение, съгласихме се Панас[14] да поиска нови инструкции от Атина,

като аз настоях частно пред него първата точка да се изключи съвсем, а по втората да му
дадат право да решава според обстоятелствата, като се има предвид, щото в идущото
заседание да дойдем до едно окончателно
споразумение”. [15]
Атина заема особена позиция по отношение на преговорите и подписването на примирие с Османската империя. Независимо от
даваните периодично уверения, че ще положи
подписа си под документа, в крайна сметка
Гърция отказва да се присъедини към останалите членове на Балканския съюз.
За отказа на гръцката страна да подпише
примирието алармират и от Париж. С шифрована телеграма до министър-председателя Ив.
Евстр. Гешов от 20 ноември управляващият
българската легация обръща внимание на
появилите се в тази връзка публикации в парижките вестници. В тях се посочва, че гръцкият пълномощен министър е съобщил на
френския министър на външните работи, че
Гърция отказва да подпише примирието. По
този повод френската преса изтъква, че са се
появили недоразумения между Гърция и България и заключава, че това ще има лоши последствия за балканските държави.
Вестниците Le Temps, Le Gaulait, Le Matin
и прочее съветват балканските държави [за]
благоразумие, по възможност взаимни отстъпки, споразумение, във всеки случай и запазване [на] съюза. В тази връзка българската
дипломация косвено опровергава евентуално
недоразумение между съюзниците, но без да
прави официални изявления”.[16]
Присъствието на гръцката флота в Егейско
море ѝ дава възможност да получава
своевременна информация за бойните
операции в близост до крайбрежието на
Западна Тракия. На 16 ноември 1912 г. П.
Хаджимишев
съобщава
с
шифрована
телеграма до Иван Евстр. Гешов новината за
пленяването на корпуса на Явер Паша.
Според сведенията, дадени на дипломата от
гръцкия военноморски министър, „тая заран
армията на Явер паша от 10 000 души, 240
офицери, 180 жандармерийски офицери, 6
полковници, 10 оръдия и голям конвой вещи,
се е предала извън Дедеагач на българските
войски, които са я преследвали”.[17]
На 19 ноември П. Хаджимишев изпраща с
шифрована телеграма становището на
гръцката страна по този въпрос, представено
в личен разговор с министъра на външните
работи
Ламброс Коромилас. Според
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пълномощния
министър
гръцкото
правителство „е убедено, че примирието ще
бъде полезно само на Турция”, понеже
спирането на операциите при Чаталджа
създали у нея усещането, че „ние сме се
спрели пред нейната отпора”.
Българският дипломат изтъква, че в
резултат на това гръцкото правителство смята,
че съюзниците не е трябвало да оставят
Турция да им налага своите условия за
прекратяване на бойните действия и след като
Цариград не приема условията за примирие,
операциите е трябвало да продължат. П.
Хаджимишев посочва още, че в Атина смятат,
че е било необходимо България да приеме
предлаганото
гръцко
съдействие
за
форсирането на Дарданелите и унищожението
на турската флота, за да може съюзниците да
разгромят окончателно Турция. В заключение
той акцентира върху факта, че в Атина считат,
че и „без примирие може да се водят
преговорите за мира, като военните действия
продължат”.[18]
Реакциите в гръцката столица на
подписаното
примирие
обстойно
са
предадени в донесението на П. Хаджимишев
от 23 ноември 1912 г. Според българския
дипломат новината, получена „снощи” чрез
известието на Българската телеграфна
агенция, „произведе потресающо впечатление
и гръцкото обществено мнение даде свободен
ход на своята омраза спрямо българите”. Потози повод П. Хаджимишев отбелязва, че
веднага това поведение е коригирано с
инструкции „отгоре” и гръцка преса
съобщава, че това е „в реда на нещата” и
въобще не означавало, че има опасност от
разпадане на Балканския съюз. Тъкмо
напротив – „че по желанието и със съгласието
на съюзниците Гърция не подписва
примирието, за да довърши някои операции в
Епир и главно, за да продължава тъй
полезната за съюзниците акция на гръцката
флота”.
П. Хаджимишев се срещна отново с Л.
Коромилас, за да се осведоми за позицията на
Атина относно примирието. В хода на
разговора гръцкият външният министър
обяснява, че „причина за недоразумението са
трудностите при осъществяване на връзката с
гръцкия делегат Димитриос Панас“. Л.
Коромилас изразява готовност Гърция също
да подпише примирието, ако останалите
съюзници много настояват, „даже като се
откаже от блокадата” на Дарданелите. В

същото време той посочва, че според неговите
сведения
българското
правителство
нееднократно е настоявало блокадата и
операциите на гръцкия флот в Егейско море
да продължат. [19]
Тук трябва да се посочи, че с подписването
на примирието от съюзниците, турският флот
се освобождава от ангажимента да охранява
транспортите от Анадола до Тракия,
комуникационната линия Кюстенджа –
Цариград в Черно море, както и от
необходимостта да оказва съдействие на
войските при отбраната на Чаталджа. По този
начин той получава възможност да насочи
всичките си сили срещу гръцката флота с цел
енергични действия за спасяване честта на
османското знаме. [20]
Гърция от своя страна продължава да
демонстрира намеренията си да продължи
военните операции и след подписването на
Чаталджанското примирие. В шифрована
телеграма от 2 декември П. Хаджимишев
съобщава: „Впрочем, тук очакват тия дни
големи морски сражения, понеже имали
сведения, че цялата турска флота била
съсредоточена в Дарданелите с цел да атакува
гръцката флота. Военните операции около
Янина напредват усилено с цел [гърците] да
обсадят града от всички страни и евентуално
да подпишат примирието под условие да не се
снабдява гарнизонът с храни и амуниции”.
Българският дипломат пояснява, че е получил
тези сведения от началника на кабинета на
външния министър. [21]
Още в първите седмици от Балканската
война
гръцкото
правителство
развива
мащабна пропагандна кампания с цел да
покаже на света, че основната заслуга за
победата на балканските съюзници над
Турция се дължи на гръцката армия. В
поверителен рапорт от 10 декември 1912 г.
пълномощният министър в Цетине Недялко
Колушев съобщава: „Гръцкото министерство
на външните работи продължава да наводнява
тукашната гръцка легация с обширни
телеграми за постигнатите и нескончаеми
победи, които гръцката армия написала над
главните турски сили в Македония и около
Янина, както и за голямото морско сражение
при Дарданелите, гдето турската флота била
поразена и унищожена”. Н. Колушев
отбелязва, че „всички тия депеши се печатат в
тукашните вестници” и оказват огромно
влияние върху поведението на черногорския
крал и политическата върхушка. „При това не
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се е изпуснало да се обърне вниманието на
факта, че черногорското крайбрежие е било
спасено от гръцката флота” – допълва
българският дипломат. „Въобще – обобщава
Н. Колушев – прави силно впечатление
голямото напрягане от страна на гръцкото
правителство да посочи пред света, че
гръцките военни сили са играли решающа
роля във войната, като косвено се стремят да
намалят значението на българските славни
победи над турците”.[22]
През януари 1913 г. в Цариград е
извършен военен преврат. На власт отново
идват младотурците. Мирните преговори,
провеждани в Лондон между представителите
на Балканския съюз и Османската империя, са
прекъснати. Започва вторият етап от войната,
при
който
бойните
операции
се
съсредоточават
основно
върху
трите
крепости, останали под турски контрол –
Одрин в Източна Тракия, Янина в Епир и
Шкодра – в Албания.
Новината за дългоочакваната капитулация
на османския гарнизон в Янина е подробно
коментирана
от
генерал
Христофор
Хесапчиев – представител на българската
армия при гръцката Главна квартира. На 22
февруари 1913 г. от Солун Х. Хесапчиев
изпраща шифрована телеграма до министърпредседателя Иван Евстр. Гешов, че „вчера”
гръцкият
крал
е
получил
от
престолонаследника
съдържанието
на
протокола за предаването на крепостта.
Според постигнатото споразумение Янина се
предава на гръцката армия, като османските
войски получават пълноправен статут на
военнопленници, но трябва да предадат
цялото си въоръжение и военно имущество.
„При това – допълва Х. Хесапчиев – гръцкият
престолонаследник съобщава, че числеността
на предалите се възлиза на 30 000 души”.
Генералът отбелязва още, че „според други
сведения” количеството пленени от гърците
оръдия е 128 броя. Х. Хесапчиев акцентира
преди всичко върху промяната в поведението
на гръцките войски в Солун вследствие от
тази победа. „Гърците, обезумени от радост,
почват да стават крайно нахални даже и тук”
– с неприкрито раздразнение отбелязва
българският представител.[23]
Завземането на Янина от гръцките войски
видимо
предизвиква
опасенията
на
българския военен и политическия елит.
Формално капитулацията би следвало да
радва Главното командване, но на практика

става точно обратното. С падането на Янина
гръцката армия освобождава ресурс и удвоява
усилията си за завземане на колкото се може
повече територии в Македония, изтласквайки
отслабените
български
части,
което
предизвиква
ответните
реакции
на
българската страна.
В шифравана телеграма до Иван Евстр.
Гешов (изпратена на 26 февруари 1913 г. от
Димотика, където се помещава Главна
квартира на българската армия) помощникглавнокомандващият ген. Михаил Савов
открито изказва подозренията си относно
начина, по който гърците са успели да
установят контрол над Янина. „Според моето
схващане и дълбоко убеждение, гърците още
от началото на войната не са били лоялни
спрямо нас” – заявява М. Савов. Според него
изострянето на отношенията с българските
войски в Македония подтиква гръцкото
командване да търси по различни пътища
сближение с турците. „Резултатът от това
сближение – заключава генералът – е
падането на Янина, без да бъде атакувана
крепостта”. По-нататък М. Савов пояснява, че
в навечерието на капитулацията гръцката
армия е на около 15 км от града, като той не
само, че не е обсаден, но дори не е блокиран,
тъй като откъм Албания Янина е съвсем
открита и целият и гарнизон може спокойно
да отстъпи в тази посока. Помощникглавнокомандващият
допълва
още,
че
турският гарнизон на практика е нямал
никакви причини да предприеме подобни
действия, понеже гърците нямат на театъра на
бойните действия крепостна артилерия и не
могат да застрашат града.
М. Савов изказва предположението си, че в
замяна на предаването на крепостта е
обещано от гръцка страна, че османският
гарнизон или значителна част от него могат
да се завърнат в сравнително кратки срокове в
Турция, с което ще се засили отбраната на
Цариград, както и да се подкрепят гръцките
усилия, колкото се може по-голям дял от
Одринския вилает да остане извън новите
граници на България. Според генерала
„вероломството на гърците може да отиде
дотам”, че те да снемат или да отслабят
морската блокада на Дарданелите до такава
степен, „щото да направят възможно
излазянето на турския флот в Егейско море,
отгдето да унищожи нашите запаси в
Дедеагач и да не допущат никакви запаси за
нас да се носят по море и стоварват в това
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пристанище”, което е жизнено необходимо за
снабдяването на българската армия.
М. Савов изтъква още, че по този начин
гърците ще облекчат операциите на
османската армия при Чаталджа и Галиполи,
защото при евентуалната загуба на Дедеагач
„за да не измре армията ни от глад, ние ще
бъдем принудени, без всякакъв натиск от
страна на противника, да предприемем
отстъпление, без да бъдем в положение да
изтеглим
артилерията
си
от
терен,
понастоящем
представляващ
едно
непроходимо блато”. В заключение той
посочва, че „предвид на неясното поведение
на гърците и нарасналата умора в армията, е
необходимо „да се побърза с преговорите за
мира”, за да не би в резултат на протакането,
да „компрометираме досегашните си отлични
военни успехи и докараме някоя катастрофа
на страната”.[24]
Трябва да се има предвид, че
горепосочената телеграма на ген. M. Савов до
министър-председателя е отпреди голямата
българска победа – превземането на
Одринската крепост. Документът е ясно
свидетелство
за
мащабите
на
съперничеството
между
балканските
съюзници (в конкретния случай – между
Гърция и България) и как това съперничество
влияе
върху
взимането
на
военнополитическите решения на най-високо
равнище.
Сведенията за действията на гръцката
армия по бойните полета на Балканската
война, идващи по линия на българските
дипломатически
представители,
внасят
допълнителна яснота по този съществен
проблем. Независимо че по отношение на
чисто военната конкретика информацията,
която носят докладите и телеграмите на
пълномощните министри, е със сравнително
ограничен характер, те не разглеждат войната
като изолирано явление. Дипломатическата
кореспонденция дава възможност да се
проследи отношението на българското военно
и политическо ръководство към гръцките
военни операции и в по-общ смисъл – да се
осветлят сложните и все по-влошаващи се
отношения между двете държави-съюзнички
и последвалата като резултат от това Втора
балканска (Междусъюзническа) война.
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THE MILITARY ACTIONS OF THE SERBIAN ARMY DURING THE BALKAN WAR IN THE
REPORTS OF THE BULGARIAN DIPLOMATIC REPRESENTATIVES
Petar Parushev
ABSTRACT: The following expose aims to consider one essential moment, part of the

Contemporary Balkan History, exactly the actions of the allied Serbian army, as one of the partners of
Bulgaria in The Balkan union during the war against the Ottoman Empire 1912-1913.
In the research through the Bulgarian diplomatic representative’s sight at the capitals of the Great
powers and of the Balkan allies ,the combat actions with the participation of the Serbian army in Macedonia are followed, in the context of the Serbian-greek rapprochement and the aspiration of Belgrade to the Bulgarian territories, so-called “Undisputed zone”.
For the needs of the research are used basic scientific works on the subject, published documents,
as well as archive resources from the Central State Archive (CSA).
Key words: Serbia, Greece, Bulgaria, Bulgarian-Serbian alliance, Serbian-Greek relations, rapprochement between Belgrade and Athens, politics of the Great Powers
Изясняването на действията на съюзническата сръбска армия, като един от партньорите на България в Балканския съюз по време
на войната срещу Османската империя 1912 –
1913 г., е исторически проблем, който поради
своята несъмнена значимост е широко застъпен в родната историография.
В различно време и по различни поводи
интересът към него се активизира, а впоследствие заглъхва, но не прекъсва, подхранван
периодично от новооткрити документи или
пък с появата и лансирането на нови тези и
тълкувания на вече известни исторически
факти.
Множество научни статии, студии, монографии, мемоарни сборници са посветени на
един или друг аспект на този проблем. Той е
разгледан в редица индивидуални и колективни научни трудове.
При написването на настоящата статия са
използвани публикувани документи и архивни материали от Централния държавен
архив (ЦДА).
Изследването си поставя за цел да хвърли
допълнително светлина върху действията на
сръбската армия в хода на Първата балканска

война 1912 – 1913 г., представяйки и виждането на българските дипломатически представители в балканските и европейските столици.
***
Военните действия на сръбската армия
заемат сравнително периферно място в
донесенията на българските дипломатически
представители. Това е обяснимо, защото
основната функция на пълномощните
министри, дори и по време на война, е да се
занимават с политическите взаимоотношения
между държавите. И все пак, със започването
на бойните операции през есента на 1912 г.
военната тематика, често преплетена с
политико-дипломатически елементи, навлиза
в докладите и телеграмите, изпращани от
българските
дипломатически
представителства – особено тези в столиците
на държавите от Балканския съюз (Сърбия,
Гърция и Черна гора). Естествено, по
отношение на сръбското участие във войната
в най-голяма степен посочената тенденция е
валидна за сведенията, изпращани от
българската легация в Белград.
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По време на Балканската война български
пълномощен министър в Белград е Андрей
Тошев. На този пост А. Тошев е от няколко
години. Той има натрупан дългогодишен
дипломатически опит, като след ИлинденскоПреображенското въстание от 1903 г. е
княжески търговски агент (така са наричани
българските консули до признаването на
Независимостта) в Битоля, а впоследствие –
дипломатически представител (агент) в Черна
гора и Гърция. Считан е за един от найдобрите познавачи на българо-сръбските
отношения.
България е основната и водеща държава в
политически аспект при формирането на
Балканския съюз. Тя е най-добре подготвена и
във военно отношение. По силата на
сключените договори и военни конвенции
българската армия трябва да воюва на найважния оперативен театър – в Тракия. Втората
държава, с която в най-голяма степен са
определени съюзническите отношения, е
Сърбия.
Основният документ, поставил началото на
образуването на Балканския съюз, е сръбскобългарският съюзен договор от 29 февруари
1912 г. В тайния анекс към договора на
практика се предвижда подялбата на областта
Македония, за която претендират и двете
държави, на „безспорна” (за България) и
„спорна” зона, чиято бъдеща съдба е
поставена в зависимост от арбитража на
руския император.
Конкретните военни договорености между
България и Сърбия произлизат от военната
конвенция, сключена на 29 април 1912 г., и
особено от няколкото споразумения между
генералните щабове на двете държави,
подписани през следващите месеци.
Последното споразумение от такъв
характер е подписано на 15 септември 1912 г.
– броени дни преди обявяването на всеобщата
мобилизация. Според този документ „цялата
сръбска армия ще действа на Македонския
оперативен театър, като се задължава да
осигури стратегически настъплението по
посока Егри паланка (Крива паланка – б.м. П.
П.) – Кюстендил”. Точка трета от
споразумението между щабовете предвижда
една сръбска дивизия да бъде превозена в
Кюстендил по българските жп линии и заедно
с българската дивизия, предвидена да действа
на линията Кюстендил –Дупница, да състави
една войскова групировка „която ще
кооперира със сръбската главна армия”.[1]

Въпреки опитите на българските военни
кръгове да убедят съюзниците за значението
на Тракийския боен театър, сръбският
Генерален щаб смята, че в долината на река
Вардар ще се осъществи главния военен
сблъсък и там ще е съсредоточена найголямата неприятелска сила и по тази
причина в Македония трябва да действа
цялата сръбска армия. В Белград не се
съгласяват да изпратят свои войски в Тракия,
където ще се дислоцират основните сили на
българската армия. Това отговаря на
политическите цели, преследвани от Белград,
който се стреми да завладее колкото се може
повече територии в Македония, извън
очертаната „спорна зона“.[2]
В България вестта за обявяването на
дългоочакваната война за освобождението на
останалите под османска власт сънародници в
Македония и Тракия е посрещната с огромен
ентусиазъм. Подобни настроения обхващат и
сръбската столица. На 18 септември 1912 г. А.
Тошев известява премиера и външен
министър Иван Евстратиев Гешов, че „днес
следобед” е бил публикуван указът за
всеобща мобилизация, която се е посрещнала
от населението „с ентусиазъм”.[3]
През първите седмици от Балканската
война
донесенията
на
българските
дипломатически представители на военна
тематика почти напълно отсъстват. Бързото
настъпление на съюзниците по всички
фронтове и динамичната военна обстановка
поставят дипломатическите представители
пред
невъзможността
да
снабдяват
правителството с актуална информация от
военен характер. През този период сведенията
идват преди всичко по линия на българските
военни представители, аташирани към
щабовете на сръбската и гръцката армия.
Едва след установяването на относително
равновесие по фронтовете от началото на
ноември, докладите от дипломатите, засягащи
и военни въпроси, зачестяват.
Балканската война се води на два основни
ТВД (театър на военните действия) –
Тракийски и Македонски. В Тракия ( Източна
и Беломорска), в Родопите и по долините на
реките Струма и Места срещу главните
турски сили действа българската армия. На
Македонския ТВД - срещу 150 000 османска
групировка са насочени основните сръбски
сили, които се готвят да окупират
Новопазарския и Скопския санджак.[4] По
този начин на Западния фронт, в отдалечената
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от османския център Македония започват да
действат сръбски и гръцки войски и само
едно българско подразделение – Седма рилска
дивизия, и то подчинено на сръбското
командване. По-този начин съюзниците на
България в Балканския съюз получават в
Македония безпорно преимущество във
военно и политическо отношение.[5]
На 13 октомври 1912 г. сръбските войски,
начело с княз Александър Караджорджевич,
влизат в Скопие, а след няколкодневни
сражения, на 23 октомври с.г., превземат и
Прилеп. Операциите на сръбските войски в
Македония са подпомогнати от действията на
ВМОРО в тила на турската армия. Заедно с
милициите от местното население, силите на
Вътрешната
революционна
организация
достигат около 15 000 души. След разгрома на
османската Вардарска армия и оттеглянето на
остатъците й в Южна Албания, сръбското
командване отделя значителни сили в помощ
на съюзниците в Тракия и Албания. Още през
октомври 1912 г. под стените на Одрин са
прехвърлени Тимошката и Дунавската
дивизия под командването на генерал Степа
Степанович.[6]
Впоследствие сръбските войски се
насочват на запад с цел да се сдобият с излаз
на Адриатическо море. На 2 – 5 ноември 1912
г. те завземат Битоля, а от там се отправят към
Албания и на 17 ноември влизат в Драч.
Същият
ден
във
Валона
албанците
провъзгласяват своята независимост. В
същото време Австро-Унгария вече е
формирала политиката си на Балканите и
позицията си относно желанието на сърбите
да получат излаз на Адриатика. Виена твърдо
е решена да не допусне разширение на
сръбската държава в тази посока и да създаде
независима Албания.[7]
Дипломацията на Хабсбургската империя
поставя на сериозно изпитание съюзните
сръбско-български отношения. Българското
правителство разбира, че при така създалата
се ситуация Белград ще търси териториална
компенсация в посока Егейско море т.е. по
долината на р. Вардар, която минава през
средата на българската „безспорна зона“ в
Македония. Сръбските окупационни власти в
тези земи постепенно засилват терора срещу
българското население и пропагандата в
Белград заговорва за задържане на Битоля,
Прилеп, Велес, Охрид и други завладени
градове от сръбската армия. [8]

Междувременно в началото на ноември
1912 г. започват преговорите за подписване
на примирие между Балканския съюз и Османската империя. Още на 3 ноември 1912
министър-председателят Иван Евстр. Гешов
информира с шифрована телеграма цар Фердинанд (в качеството му на върховен главнокомандващ) за евентуалните предварителни
условия на останалите съюзници. „Колкото за
Сърбия – съобщава премиерът, – вероятно ще
иска предаването на Битоля, Дебър и Драч.
Окончателен отговор обаче ще даде утре”. [9]
Още на следващия ден министър-председателят отново изпраща телеграма до българския владетел, в която съобщава окончателния вариант на предварителните условия,
които България и съюзниците смятат да предявят на Османската империя. По отношение
на претенциите на Белград телеграмата гласи:
„Сръбските условия за примирието са Битоля, Дебър и Дурацо да се предадат. Примирието са съгласни да се подпише от България
в името на съюзниците”. [10]
На 6 ноември 1912 г. А. Тошев изпраща
обширен поверителен рапорт до Иван Евстр.
Гешов. Пълномощният министър подробно
описва сръбските териториални аспирации и
притесненията, на които е подложено
местното българско население. Поведението
на сръбските власти е разглеждано в
контекста
на
коренно
изменената
военнополитическа обстановка в полза на
балканските съюзници. А. Тошев е
категоричен, че сръбската армия по време на
своето настъпление не е срещнала почти
никъде сериозна съпротива и благодарение на
бързото овладяване но обширни територии,
амбициите на Белград видимо и рязко са
нараснали. „Уверена в навечерието на войната
в своето проширение към Адриатическо море
на сметката на Албания – пише българският
дипломат, – Сърбия се почувства още посигурна в своите крайни сполуки, насърчена
от лесните победи на своето оръжие, което
освен пред Куманово, не срещна никакъв
сериозен отпор”. Проектираната от Великите
сили албанска държава обаче отрязва пътя на
Сърбия към Адриатическо море, което
предизвиква униние сред управляващите
кръгове в Белград. Особено силни са
опасенията от безкомпромисното и дори
заплашително поведение на Австро-Унгария,
която се противопоставя категорично на
идеята за сръбски териториален излаз на
Адриатика.
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А. Тошев допълва анализа си с
информация, че „в Белград дори се чуват
гласове“, че Сърбия трябва да се сближи с
Двойната монархия, имаща в своите граници
милиони славянски сънародниц. В сръбските
управляващи среди смятат, пише българският
дипломат, че „по този начин сръбството щяло
да спечели повече, отколкото „нищожните”
печалби, които като по милост щели да му се
подхвърлят днес. Щом като от всички страни
се окастрели завзетите от сръбското оръжие
земи, Кралството щяло да се увеличи едва с
два-три окръга”.
А. Тошев посочва още, че в сръбската
столица, тези ограничени придобивки се
разглеждат на фона на голямото териториално
разширение на България и Гърция и се
изказват различни крайни мнения. Найвойнствено настроените представители на
белградските политически среди поддържат
становището, че сръбските войски е трябвало
предварително да окупират цяла Албания „и
по този начин да поставят Европа пред един
свършен факт”. Тогава, дори и да напусне
завзетата провинция, Сърбия можела да
диктува условията за бъдещите си граници.
Българският дипломатически представител
прави уговорката, че до голяма степен тези
публично изказвани гледища имат за цел да
активизират политиката на Русия и да я
направят по-решителна в подкрепата на
сръбските териториални аспирации към
Адриатика. „Що се касае до България –
допълва пълномощният министър, – очевидно
е, какво сърбите разчитат чрез горната своя
тактика да ни подсетят, че ако в дадения
момент не им окажем нашето най-енергично
съдействие, то те могат да се видят принудени
да прегърнат една политика, несъвместима с
българските интереси”.
А. Тошев изтъква, че към тези
пропагандно-тактически прийоми следва да
се причислят и скорошните изказвания на
премиера Никола Пашич и на министър
Йован Йованович, че „победоносната сръбска
войска посрещнала с голямо възбуждение
опита да се осуети завладяването на част от
адриатическия бряг”. Той пише още че,
колкото и вярно да е, че Австро-Унгария, а и
Германия и Италия „интригуват, с цел да
всеят недоверие и съревнование между
България и Сърбия, като подканят тая
последната през долината на Вардар към
Солун”, толкова следвало да се отчита и
обстоятелството, че Сърбия се стреми „да

въздействува и нам да не я напущаме в
стремлението ѝ към Адриатическо море, ако
не искаме да се заплитат работите в Южна
Македония”.[11]
Стремежът на Сърбия да излезе на
Адриатическо море е коментиран и от
пълномощния министър във Виена Иван
Салабашев. В шифрована телеграма до Иван
Евстр. Гешов от 15 ноември 1912 г. той
съобщава за разговора си с външния
министър на Хабсбургската империя граф Л.
Берхтолд относно военно-политическата
обстановка на Балканите след решителните
успехи на съюзниците.
В хода на разговора Л. Берхтолд заявява,
че докато България почти сама се сражава
срещу цялата османска армия и я изтласква до
линията Чаталджа, „Гърция и Сърбия, които
нищо не направили, проглушили света със
своите самохвалства и вместо да помагат на
България в нейната борба с общия неприятел
Турция за общата кауза, бързат да заграбят
наготово зад гърба на сражающите се българи
най-хубавите, незащитени турски провинции,
като се одързостяват дори да си присвоят
Солун и Битоля”.
На това изказване на австро-унгарския
външен министър И. Салабашев отговаря
дипломатично, че не са му известни
детайлите по договорите между балканските
съюзници, но вярва, че „ще се постигне
между тях приятелско споразумение за
справедлив
дележ
на
окупираните
местности”. В заключение Л. Берхтолд
посочва, че не е възможно да се допусне
Сърбия на Адриатическо море – нито като
анексира част от албанската територия, нито
под формата на собствено пристанище,
„понеже с излизането там на нови сили се
променяло положението в Адриатическо море
във вреда на Австро-Унгария”. Ето защо
Виена е склонна единствено да осигури
свободно ползване от Сърбия на някои
пристанища в Далмация, Черна гора или
Албания. Освен това „Австро-Унгария не
била противна Сърбия да отиде до Дурацо
(Драч, Дурас, дн. Албания – б.м., П. П.) с
чисто военна цел, но само временно, докато
трае войната”.[12]
Един месец по-късно на 16 декември 1912
г. в Лондон започва работа посланическа
конференция, която трябва да изработи условията на мирния договор с Османската империя. Паралелно с нея заседават и представителите на балканските държави и Османска
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Турция. Там между балканските съюзници
възникват спорове за османското наследство.
Белград и Атина заявяват, че ще се придържат към принципа на „фактическата окупация“, т.е., че няма да отстъпят на България
завладените вече от тях територии. Нещо
повече, управляващите в сръбската столица
заговорват за необходимостта от ревизия на
българо-сръбския договор. Още на 12 декември с.г. сръбският дипломатически представител в Париж Стоян Новакович уведомява
френския министър-председател Раймонд
Поанкаре и руския посланик Александър Изволски, че сръбското правителство ще настоява за промяна на съюзния договор с България.[13]
В началото на 1913 г., след провала на
преговорите за мир в Лондон и въпреки възникналите противоречия между балканските
съюзници, военните действия срещу Османската империя са подновени. Макар и обсадени, под контрола на турците все още остават важните крепости Одрин в Източна Тракия, Шкодра (Скутари) в Албания и Янина – в
Епир.
Във военните операции срещу Шкодра
участват черногорски и сръбски войски. Независимо от постоянното нарастване на тяхната численост, многократните опити за превземане на крепостта не се увенчават с успех.
Шкодра остава под османски контрол, което
ангажира значителна част от съюзническите
войски в този район.
В шифрована телеграма от черногорската
столица Цетине (23 януари 1913 г.) българският пълномощен министър Недялко Колушев съобщава за разпространилите се слуховете за предстояща капитулация на Шкодра
(Скутари), като според получените сведения
османският комендант (етнически албанец)
Хасан Риза е убит, а гарнизонът и населението проявяват желание да се предадат. В тази
връзка Н.Колушев пише: „Капитулацията
[на] Скутари се очаква веднага и приготовляват се провизии и лекарства за населението. Преговорите за предаването се водят
днес и в случай на неуспех, атаката [на]
Скутари [е] решена. Сръбският комендант
(командир – б.м., П.П.) Попович пристигна в
Риека; уреди с черногорския крал комбинираната акция. Той разполага [с] 10 000 сръбски
войници”.
Сведенията, които българския дипломат
предава, са верни само донякъде. Наистина
комендантът на Шкодра е убит, но османс-

кият гарнизон, в мнозинството си състоящ се
от албанци и оглавен от поелия поста Есад
паша, продължава успешно съпротивата срещу сръбско-черногорските войски и през
следващите месеци.[14]
Обсадата
на
Шкодра
предизвиква
изпращането на допълнителни сръбски
контингенти към Албания. Част от сръбските
войски са превозени по море до албанското
крайбрежие. На 23 февруари 1913 г.
българският представител при гръцката
Главна
квартира
генерал
Христофор
Хесапчиев съобщава от Солун, че „през
последните две-три недели сърбите товарят
тук на параход артилерия и пехота за
Дурацо”. Според получените сведения един
кораб със сръбски войници, пътуващ в същата
посока в бурно време, потъва в близост до
гръцкото
крайбрежие,
„до
което
се
придържал, опасявайки се от турския крайцер
„Хамидие”.[15] Х. Хесапчиев информира, че
в момента се подготвя транспортирането на
един пехотен отряд от пет-шест хиляди души.
Генералът обръща внимание на премиера
Иван Евстр. Гешов, че в Солун е пристигнал
един полковник от сръбския Генерален щаб.
Въпреки че не може да се каже със сигурност,
пише той, дали висшият офицер е само
упълномощен да ръководи и контролира
превоза на войските за Албания, „или е
натоварен и с някаква мисия от сръбската
военна лига”, наскоро след това започва „едно
симптоматично
сприятеляване
между
гръцките и сръбските офицери, а гръцкият
официозен печат почна да ласкае сърбите и да
говори за побратимяване между двете
армии”.[16]
Във връзка на демонстрираното през
втория етап на войната сръбско – гръцко
сближение, генерал-лейтенант Александър
Мосолов, представител на руския император
заявява на генерал Иван Фичев, че съюзът на
България със Сърбия „нищо няма да
допренесе, защото както през 1885 година,
сърбите пак ще ви нападнат, щом Вие пак се
намирате в затруднено положение“. От това
изказване на ген. А. Молосов може да се
предположи, че Петербург e разполагал с
някаква информация относно задкулисните
преговори между Белград и Атина за
oбединение срещу България.[17]
В подкрепа на последното, външният
министър Сергей Сазонов, в телеграма до
руския дипломатически представител в
Белград обръща внимание върху факта, че
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сръбските и гръцките войски се концентрират
по
направленията,
където
оперира
българската армия. В нея той посочва още, че
в дипломатическите кръгове се носи слуха за
започнали преговори между Сърбия и
Гърция, и че това са опасни действия, които
ще доведат до „разтуряне на Балканския
съюз“[18].
Ходовете на сръбските управляващи
потвърждават тези слухове. Още преди да са
приключили преговорите за мир в Лондон,
сръбският престолонаследник Александър
посещава Солун и недвусмислено предлага на
Гърция да се предприемат мерки за
ограничаване на България до р. Вардар. Това
означава да се постигне обща граница между
Гърция и Сърбия в Македония, която
гарантира на Белград присъединяването на
градовете Скопие, Битоля и Охрид. Сръбските
претенции впечатляват дори гръцкия външен
министър Ламброс Коромилас, който ги
определя като противоречащи на всичко,
което балканските държави са договарили до
момента и предвиждащи териториално
разграничение на базата на военната
окупация.[19]
Изключително обезпокоителни сведения за
промяната в поведението на сръбските
съюзници изпраща и българския делегат при
щаба на сръбската действаща армия майор
Йосиф Разсуканов. В рапорт от 3 април 1913
г. той съобщава от Скопие: „Поведението на
сърбите от началото на военните действия
досега премина през две фази – не особено
различни една от друга. До превземането на
Битоля сърбите „търпяха” съюза; в техните
съюзници те виждаха добри „помощници” за
великото дело на Балканите […] След
падането на Битоля, свърши се, ако мога да го
нарека, меденият месец на сръбскобългарския съюз. Започна се втората фаза, в
която сърбите станаха „сърби”, а поведението
им – чисто „сръбско”.
В информацията предоставена от Й.
Разсуканов
подробно
се
описват
систематичните репресивни действия на
сръбските
власти
спрямо
българското
население в Македония. „Упоени от
„величавите” подвизи на храбрата си войска,
от гения на своя Наполеон – княз
Александър”, сърбите се считат способни
едновременно да воюват с Австро-Унгария и
да задържат всички територии, които тяхната
войска е завзела с кръв. В това са убедени
всички: „и крал, и редник, професор и

селянин, Пашич и последният писар”. „Аз не
срещнах сърбин, – продължава Й. Разсуканов
– който да не е убеден, че ще „бият Австрия”;
не чух от никого за българско население в
Македония”.
Майорът подробно описва и действията на
сръбската власт по установяване на контрол
върху окупираните от нея територии в
Македония. По настояване на сръбското
Главно
командване
белградското
правителство започва да образува окръзи и
околии, „които със силата на оръжието
„закръгляват”
границите
си”
според
инструкциите, получавани от Главната
квартира. Всяка граница е „гарнирана с
войски” и в пределите ѝ „сърбите се
разполагат като в Сърбия”. Освен това, за да
„осигурят завладените места за себе си”,
сръбските военноадминистративни власти
трябвало да търсят подкрепата на гърците и
бързо влезли в преговори с тях. „Трудно е, ако
не и невъзможно, да се проследи
придвижването на частите, което сега правят
сърбите – завършва песимистичния си доклад
Й. Разсуканов – Не позволяват никому да се
доближи до гарите. Не пущат никого да
излиза вън от населените пунктове не
позволяват на местните хора да излизат вън от
границите за най-малкото съмнение арестуват
и обвиняват в шпионаж. Хората са изплашени
и аз трудно и много трудно ще си намеря
доверени лица”.[20]
***
Сведенията за сръбското участие в
Балканската война, които идват по линия на
българската дипломация, са с относително
скромен характер. Те се характеризират не
толкова с описанието на сръбските военни
успехи, колкото с опасенията от трайното
установяване на сръбската власт в райони,
които по силата на съюзния договор от
февруари 1912 г. попадат в българската зона.
В този смисъл информацията, която се
съдържа в докладите и телеграмите на
дипломатическите
представители,
е
симптоматична за развитието на българосръбските отношения в недалечно бъдеще.
През пролетта на 1913 г. напрежението
между сръбските и българските войски в
Македония се изостря до крайност. Навлязла
далеч отвъд „безспорната” зона, благодарение
на слабата съпротива от страна на османската
армия Сърбия бързо установява контрол над
обширни райони от Македония и Албания.
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18.
„Балканската война или руската оранжева книга“, С. 1914., с. 75-76.
19.
Константинова, Ю. Българи и гърци в
борба за османското наследство. В. Търново,
2014., с. 241.
20. Нови извори и документи за Балканските войни…, 340-343.

Последвалият сблъсък е колкото предвидим,
толкова и закономерен. Само месец след
официалния край на Балканската война
бойните действия между вече бившите
съюзници са подновени. Последвалата Втора
балканска
(Междусъюзническа)
война
завършва катастрофално за България, която
губи по-голямата част от Македония и
Одринска Тракия при новото преразпределяне
на османските територии в Европа.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕМПАТИЯ В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПО СЛУЧАЙ
Емилина Ценова
USE OF EMPATHY IN THE PROCESS OF SOCIAL CASE WORK
Emilina Tsenova
ABSTRACT: The article gives short working definitions of "social case work" and "empathy in social case
work" and explains the different stages in the methodology of the social case work. It explores the usages of empathy by the social worker in the process of the case work - going through all the stages. In the preliminary
stage – orientation in the case, preliminary contracting and empathic attunement; in the initial stage – assessment, planning, contracting and establishing good working relationship (empathy skills such as listening skills,
engaging with the feeling, active listening, observation skills); in the working stage – the realization of the individual plan; and in the work completion stage – finalizing the working plan for the client and ending the working
relationship with him (sharing feelings, working through the ambivalence, the intensity of feelings). Attention is
given to using empathy in monitoring of the case. During the phases defined features, techniques, specific manifestations of empathy in the process of work on the case are defined. The basic skills associated with expression of empathy and basic techniques empathic listening and expressing empathy (listening with interest and
concern, acceptance, encouragement reflexive discussion, reflective discussion of the person-situation configuration, ventilation). Attention is paid to the process of monitoring the social casework and how to use empathy
skills. Some situations where showing empathy should be avoided are discussed as well as some difficulties and
barriers at experiencing empathy. In result of the analysis possibilities of using empathy to achieve curtain goals
in the helping process will be shown.
Key words: Social Case Work, Empathy

който страда, за да разбере болезнените му
чувства и преживявания (Breggin, P., G.
Breggin, F. Bemak, 2016, 308).
Работата по случай преминава през определени фази, в които се извършват структурираните дейности на помагащия процес. В
методическата литература и в практиката се
разграничават предварителна, начална, работна фаза, приключване на случая. Във всеки един от тези етапи емпатията има различна
роля и проявление във връзка с поставените
цели. В настоящата статия ще бъдат проследени специфичните проявления на емпатията
последователно през отделните фази от процеса на работата по случая. В резултат от
анализа ще бъдат конкретизирани възможностите на емпатията да служи на определени
задачи в помагащия процес. Освен това, ще
бъдат формулирани и някои типични бариери
пред емпатията в хода на помагането и взаимодействието социален работник – клиент.

Въведение
Работата по случай е „един от пътищата на
последователно и структурирано помагане
посредством идентифициране на проблемите
на нуждаещата се личност, оценяване на конкретните ѝ индивидуално специфични потребности и възможности; осигуряване и прилагане на подходящи интервенции, мерки,
услуги, подкрепа; проследяване на предизвиканите и подпомогнати изменения и подобрения (Механджийска, Г., 2013, 4). Използвайки този метод, „социалният работник не
действа инстинктивно, базирайки се единствено на опита и на ситуацията”, а „се опитва
да следва подход, предварително рационализиран и обоснован, за да постигне определени
цели” (Петрова-Димитрова, Н., 2013, 68). Този подход има своите научни основи и се развива и дообогатява от практиката на социалната работа.
В работа по случай под „емпатия” се разбира най-вече определен вид нагласа на социалния работник, която достига до клиента,
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по тези области се извършва чрез анализ на
документи и пряко интервюиране.
В началната фаза функцията на емпатията
е свързана ангажирането на клиента с процеса
на промяна, създаването на доверителна
връзка и усещането му че социалният работник го цени и зачита чувствата му. В първичното интервю основна цел на социалния работник е да „установи отношения с клиента
по един искрен и естествен начин” (Механджийска, 2008, 108). Построяването на успешни работни отношения е от ключово значение, тъй като динамиката и качеството на
взаимоотношенията между клиент и социален
работник са в основата на помагащия процес
(Механджиска, Г., 2016b, 13). Извършената
оценка се обсъжда с клиента, след което се
изработва план за работа. „Като основен инструмент в работата по индивидуални случаи
планът поема върху себе си всички проекции,
постъпващи от концепцията за случая, оценката, вижданията за начина на помагане,
очакванията и прогнозите” (Петрова-Димитрова, Н. 2013, 92).
Планирането и договарянето на съвместната работа трябва да отрежда роля и на клиента като му предоставя възможности за избор, за вземане на решения, поемане на ангажименти и отговорности” (Механджийска, Г.,
2013, 99). Често използвана техника е поставянето на емпатично искане (Шулман, 1997,
106). Характерно за всички фази от работата
по случая, но с акцент в началната фаза е и
показване на разбиране към чувствата на клиента, независимо от това дали социалният
работник ги счита за съответни на ситуацията
(Шулман, 1997, 135). Други умения, свързани
с емпатия и прилагани в начална фаза, са
още:
 Умения за лично присъствие на социалния работник;
 Въвличане на чувствата (Tilbury, D., E.,
F. 1977, 43);
 Умения за междуличностно общуване
(Trevithick, P. 2011, 163);
 Умения за наблюдение;
 Умения за слушане (Trevithick, P. 2011,
171);
 Активно слушане (Moss 2008: 14–22
Trevithick, P. 2011, 172).
Представените по-горе умения имат поинтензивно приложение в началната фаза,
доколкото служат непосредствено при установяването на контакт, събирането на информация, запознаване на социалния работник с

Емпатия в предварителна фаза
Тя включва главно ориентация в проблема
и предварително договаряне – може да има
различна продължителност (от една до няколко срещи); определяне на целите и стъпките на помагащата дейност. В предварителната фаза от работата по случая емпатията се
изразява основно чрез настройването на социалния работник към чувствата на клиента,
техника, която Шулман нарича „подготвителна емпатия” (Шулман, 1997, 71). Основната цел е създаване на работно отношение,
изградено на „връзка, доверие и загриженост”
(пак там, 74). За да бъде ефективно настройването, е важно социалният работник да се
постарае да долови действително изживяваните чувства на клиента (пак там, 77). Способността за успешно настройване може да
бъде нарушена от твърде напрегнатия работен график, моментно емоционално състояние на социалния работник, както и от личностни трудности (ниско ниво на умения за
емпатия, бърнаут и емпатична умора, предразсъдъци).
Емпатия в начална фаза
Началната фаза от работата по случая
включва първоначална оценка и договаряне
(връзката между потребностите на клиента и
реалните възможности да му се окаже помощ). Основните дейности в тези стъпки са
изследване на случая, ориентация в ситуацията, опознаване на клиента и ангажиране на
участието му в процеса на работа (ПетроваДимитрова, Н. 2013, 88-90). Оценката и субективното виждане на социалния работник
за ситуацията, в която се намира клиентът, са
резултат от „рационалното и емоционалното
анализиране, разбиране и оценяване на данните от изследването” (Петрова-Димитрова,
Н. 2013, 91).
Индивидуалната оценка на потребностите
от подкрепа включва следните области, които
социалният работник следва да проучи и анализира: информация за кандидат-потребителя; информация за увреждането / здравословното състояние; кратка история; фактори
на семейството и средата; образователни и
трудови дейности; проблеми във функционирането; умения за самостоятелно функциониране (Методическо ръководство, АСП, 2016,
4). Събирането на информация и оценяването
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индивидуалните особеностите на клиента,
изясняване на ситуацията, в която се намира,
и на начина, по който се чувства в нея. Чрез
тях социалният работник показва автентична
загриженост и разбиране към клиента, което
по същество е проява на емпатия.

приключване на работата по случая, за да се
проследи доколко успешно се справя клиентът след прекратяване ползването на услугата, както и необходима ли е допълнителна
подкрепа (Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната
услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция 2013, 21).
Мониторингът разглежда и оценява различните променливи, заложени в индивидуалния план (напр. поведението и емоционалното състояние на клиента) (Механджийска,
2016a, 141-143). Чрез този преглед на развитието и динамиката на работните взаимоотношения с клиента, социалния работник би
могъл да се ориентира по-добре.
Някои трудности, пред които социалните
работници често се изправят в работната фаза, са свързани с поведението на несътрудничество и съпротиви от страна на клиента
(например клиентът не е активен, липсва му
мотивация за промяна, не изпълнява поетите
ангажименти, променя договорените цели и
др.). В тези случаи възниква въпросът дали
социалният работник трябва да се въздържа
от изразяване на емпатия, за да не се подкрепя дисфункционалното поведение на клиента. Уместно е да се използва емпатия, само
когато се изследват причините за трудностите
(когато клиентът е искрен и не се опитва да
манипулира съзнателно или не) и когато клиентът е активен в търсене на начин за положителна промяна.
Използване на техники за поддържане и
стабилизиране в работна фаза. Това са техники, разчитащи на добрата способност за
емпатия от страна на социалния работник.
Използват се главно в работна фаза, но биха
могли да бъдат от полза във всяка една от фазите в зависимост от ситуацията. Те биват:
 Изслушване с интерес и загриженост
(това може да бъде изразено главно чрез невербалното поведение) (Hollis, Fl., 1972, 8990).
 Приемане. Понякога се тълкува погрешно, че приемането означава, че социалният работник трябва да е без мнение за правилно или грешно, уместно или не, по отношение на действията на клиента. Социалният
работник може да демонстрира приемане на
клиента дори и когато изразява мнение, че
клиентът е сгрешил в действията си (пак там,
90-91).
 Окуражаване. То е особено важно по
отношение на работата с деца, но се използва

Емпатия в работна фаза
Работната фаза е най-продължителната
част от работата и е полето, в което се осъществява същинската промяна в психо-социалното функциониране на клиента и се реализират дейностите от индивидуалния план.
Фокусът винаги е върху повишаване на
капацитета на клиента да се справя с трудностите и проблемите. Социалният работник
го подкрепя и се стреми да създаде условия за
атмосфера на доверие и безусловно приемане
(Роджърс), както и да му помогне да възприеме реалността, в която се намира.
Емпатията тук се изразява в постигането
на следните цели: укрепване на работното
взаимоотношение, преминаване през трудни
периоди, работа със съпротивите, стимулиране на рефлексията и инсайта, дискусия върху теми-табу, подпомагане на процеса на
личностна промяна. Техниките, които се използват са: целенасочено изслушване с цел
концентриране върху конкретна част от посланието на клиента, вникване в мълчанието,
докосване до чувствата на клиента и обличане в думи на чувствата на клиента, както и
споделяне на чувства от страна на социалния
работник (Шулман, 1997, 127-137). Умението
за вникване в мълчанието е може би най-голямото предизвикателство пред способностите за емпатия на социалния работник, тъй
като то изисква активирането на капацитета
за емоционална и когнитивна емпатия, както
и на емпатия спрямо него самия, тъй като
собствените му чувства насочват опитите за
разбиране на значението на мълчанието на
клиента (пак там, 129).
Мониторинг по случая. Под „мониторинг
на работата по случай” се разбира „текущото
наблюдение на реализацията на компонентите от работата по случая, тяхната динамика
и ефекти”. Свързан е също така и с „контрола
и оценката на изпълнението на индивидуалния план” (Механдийдска, Г., 2016a, 141).
Мониторингът служи за регулация на процеса
и неговото оптимизиране и се осъществява на
определени интервали от време (пак там).
Мониторинг може да се извършва и след
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и в работата с възрастни, особено когато им
липсва увереност. Окуражаването трябва да
се използва предпазливо, тъй като оставя
клиентите с усещането, че трябва да оправдаят очакванията на водещия на случай (пак
там, 93).
 Рефлективна дискусия – подпомагане
на клиента да осъзнае ключовите фактори в
своята ситуация (обективни и субективни). Тя
се разделя на два вида – външна и вътрешна.
Външната включва знанието и възприемането
на ситуацията. Често тя представлява изкривена представа за реалността. Вътрешната
рефлексия представлява способността да се
мисли и чувства по отношение на себе си и
другите. „Липсата на разбиране и емпатия по
отношение на чувствата или поведението на
другия, както и невъзможността да се идентифицираш с чувствата на другия води до
враждебност в междуличностните отношения” (пак там, 97-112).
 Рефлексивно обмисляне на съвкупността човек-ситуация. Състои се в това социалният работник да помогне на клиента да
мисли върху своите действия и решения. Цели се осъзнаване на ефектите от взетите избори върху самия клиент и близките му (пак
там, 114-115).
 Вентилиране. „Да се вентилира означава да се изразят чувства, асоциирани с фактите”. Често клиентите изпитват силни чувства без да ги показват и от уменията на социалния работник зависи те да бъдат изразени
(пак там, 103). Тук най-важното умение свързано с проявата на емпатия на социалния
работник е да успее да запази дистанция от
чувствата на клиента.

шение на чувствата на клиента, както и способност за удържане на интензивността на
емоциите. „Какви чувства предизвиква у социалния работник предстоящото приключване?” (Механджийска, Г., 2009, 2).
В заключителната фаза се засилва споделянето на чувства и в известен смисъл това е
фаза и на известно доразвиване на отношенията. Приближаването на перспективата, изправянето пред финала на разрешаването на
проблемите и самостоятелното справяне стимулирта интензивното навлизане във взаимоотношенията на елементи на разкриване на
тайни, падане на бариери (Механджийска, Г.,
2009, 3).
Емпатията в тази фаза има ключова роля
за разбирането и преработването на противоречивите чувства, които предизвиква както
раздялата със социалния работник, така и
приключване на ползваната услуга. Да се даде поле за изява и преработка на чувствата
означава и да се анализира, чрез емпатията
(когнитивна и емоционална) и чрез емоционалните реакции на социалния работник
(контрапреноса), какви чувства може да се
таят зад привидно демонстрираните такива от
страна на клиента.
Заключение
Както показва прегледът на дейността в
отделните фази от работата по случай, използването на емпатия от страна на социалния
работник обслужва най-често следните задачи: построяване на ефективно работно взаимоотношение; разбиране на проблема на
клиента и трудностите, които изпитва; подпомагане на работата върху трудни теми;
стимулиране и мотивиране на промяната чрез
показване на позитивно приемане и разбиране; подготовка и успешно приключване на
случая. В хода на помагането ефективното
работно взаимодействие може да бъде затруднено от някои типични бариери пред емпатията като например: клиентът не е активен, не е мотивиран и не сътрудничи; не изпълнява изисквания и договорености; клиентът не се променя, но затова пък постоянно
променя договорените цели, отношения и др.
Ограниченията пред изразяването на емпатия
са свързани също и с въздържането от страна
на социалния работник в някои ситуации, в
които клиентът саботира изпълнението на
поставените работни цели.

Емпатията във фазата на приключване на
случая
Приключването на работата по случай (независимо от основанието) е емоционално наситено събитие и за двамата участници във
взаимодействието. Освен раздялата, емоции
предизвиква и самата промяна в ситуацията –
клиентът ще трябва да се справя без социалния работник, което може да предизвиква
широк диапазон емоционални реакции (страх,
гордост, гняв, облекчение, регрес към зависимост и т.н.) според спецификата на ситуацията, личността на клиента и качеството на
отношенията със социалния работник. Това
изисква особено внимание от страна на професионалиста към настройването по отно-
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Цифровизацията и влиянието на информацията и знанието в социално-икономическия
живот, пазарите, образованието, науката и
културата придават своеобразни нови черти
на човека и цялото общество, което дори наричат „Цифрово общество”.[3,4] Но знацитесимволите, числата и системите имат значение преди всичко за човека и хората – за личността, която според свои социално-икономически потребности осигурява с тях не само
собствен растеж и развитие. Множество затруднения и противоречия детерминират самоопределянето, включването или изключването на субекта в икономическия и социалния
живот на дадена организация и общество. В
съвременните условия персонализмът и цифровата персонализация са една от най-важните алтернативи не само за стратегическо
управление и развитие на технологиите в обществото, но и за развитие на личността и
хората.
Понятието персонализъм прави своя дебют във философските речници през 1915 г.
(Ralph T. Flewelling Encyclopedia of Religion
and Ethics).[6] В доклада персонализмът се
разглежда като направление във философията, по-точно във философската антропология
от края на XX в. до средата на второто десетилетие на XXI в.
Персонализмът се променя не само като
теория и учение, защото същността и значението на живота на субекта се променя. Сми-

сълът на живот, труд и реализация предопределя лицето и характера на субекта. Но субстанциалните черти на личността зависят от
ценностите на субекта, хората, пазарите и
обществото. С развитието на антропологията,
философията, икономиката и културното наследство на персонализма се разширява необходимостта от ново чувство и смисъл на ценностите и схващанията за живота и природата, мисленето и знанието на човека и човечността, модерния светоглед и парадигмите
на личността, организацията, пазарите и обществото.
Личностните характеристики, способности
и качества разграничават субекта от каквото и
да е. Информацията и икономическата идентичност притежават своебразно ново поле на
стойности и ценности, които имат свои социални рамки и гранични потребности от образци-модели и възпроизводство на знание,
което дава достъп, осигурява и улеснява не
само дадено информационно икономическо
управление, например в цифровата икономика и цифровото общество. Те са основата
за поддръжка на субстанциални личностни
характерни черти на дадено лице, авторитет,
престиж, комуникации и цели.
Персонализмът е потребност на съвременното общество, защото потребностите от знание и себепознание изискват по-богато информационно и познавателно мислене, рационалност и творчески способности на душата
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и ума. А динамиката на преобразованията детерминира нови видове комуникации, системи и технологии, които предполагат надеждност на информацията, точна идентификация, свобода на избор и сигурност както на
общи, универсални, но и на своеобразни черти и качества на лицето, личността и хората.
Личността и персонализмът стават особен
проблем, когато външните и вътрешните противоречия изискват балансирани оценки, решения и действия, които е необходимо да не
са само едностранно определяни от „ръководен” интерес.
Персонализмът е необходимост в социално-икономическия живот за културата и
системите на производство, труд и пазари,
защото субектите притежават слабости и гранични потенциали на възприемане, съхранение, обработка, предаване и управление на
информация и знания. Проблемът е същността и смисълът на разбирането, познанието, разрешението и овладяването на субстанциални и познавателни противоречия,
проблеми, рискове и конфликти, които надхвърлят индивидуални и личностни капацитети на субекта и хората.

вието. Отражението като резултат на взаимодействието между обекти/субекти не се прекратява след завършване на процеса на взаимодействие, а продължава да съществува в
отразяващия обект със следи-отпечатъци на
отражаемото явление. Подобно отразявано
единство на структури и свойства на взаимодействащи явления е получило названието
информация като смисъл и значение на съдържание и форма на началото, процеса и резултата на отражение, отношение и връзка
между два обекта.
Етимологически понятието информация
означава разяснение, съобщение, но в размишлението на философския му дискурс се
оформят няколко позиции и схващания, например като атрибутивно, функционалноструктурно, познавателно, комуникативно,
ценностно и приложно. От гледна точка на
атрибутивното схващане на информацията
като отразено единство и разнообразие на
предмети по отношение един към друг, информацията притежава всеобщ характер в
живата и неживата природа. Тя се определя с
мяра на нееднородност на разпределение на
материя и енергия в пространството и времето, съпровождаща протичащите процеси в
света. Проблемът е например, дали това е едновременно във всички процеси на материята.
По-нататък, докъде, докога и защо съществува например последователно вълново предаване и разпространение на данни между
предмети и обекти, и обекти и субекти. Как и
защо мисленето и познанието е възможно да
засичат, осигуряват и поддържат подобни
процеси на съзнанието не само в човешкото
битие, а в цялото битие.
Комуникативното интерпретиране на информацията при предаване на данни или съобщения от едни на други субекти е едно от
най-популярните от края на ХIX в. до 20-те
години ХХ в. Във връзка с динамиката и обема на предаваната информация се появява
потребност от количественото й измерение.
През 1948 г. К. Шенон разработва математическа теория на информацията. Под информация e започнало да се разбира предаваните
от хората един на друг съобщения, които намаляват неопределеността в получателя.
С появата на кибернетиката като наука за
управлението и свръзката в живи организми,
обществото и машините се оформя функционалната концепция на информацията като съдържание на отражението в самоуправляемите и саморазвиващите се системи. В кон-

Отражение и информация
Материята притежава свойството отражение, което се развива в процеса на нейната
еволюция все по-сложно. Усложнението на
формите на отражение е свързано с развиваща се способност на материалните обекти и
системи към самоорганизация и саморазвитие. Еволюцията на формите на отражение е
не само предистория на съзнанието като
свързващо звено между материя и мислеща
субстанция, но тя е основа за качествен растеж на познанието и себепознанието, личността и хората в съвременното общество.
Най-близко към идеята на отражение в историята на философията са подхождали привържениците на хилозоизма, но те са приписвали на цялата материя способност да усеща
и мисли тогава, когато подобни форми на отражение са характерни само за определени
нейни видове, живи и социално организирани
форми на битието.
Известно е в науката, че под отражение се
разбира процеса и резултата на взаимодействие, при които материалните тела със своите
свойства и структура възпроизвеждат свойства и структура на други материални тела,
съхранявайки при това следи от взаимодейст-
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текста на функционалния подход към природата на информацията принципно по-нов начин се поставя и решава проблемът за информационната природа и същност на съзнанието.
Атрибутивната концепция за информацията предполага възможност да се обясни развитието на живата материя от неживата като
необходимо съдържание на всяко отражение
и саморазвитие на материалния свят. Вероятно в този смисъл, за информацията се размишлява, говори и изследва на различни качествени нива на проявление на значението
на отражението и съответно за различно
единство-мяра на информационна наситеност
на отражението с еднакви или разнообразни
по род и вид данни. Свойството и качеството
на различие на отражението едно от друго е
сложна загадка за произхода на изследователските и познавателните процеси, и тяхната
ефективност на управление. В този контекст
същността и диалектиката на себепознанието
на отражението и самосъзнанието (Аза) са
основа за растеж и развитие на субекта като
изследовател и творец, гражданин и личност.
Отражението, присъщо на явления и предмети на неживата природа, притежава принципно друга по вид интензивност на информационно съдържание, отколкото отражението в живата природа. В неживата природа за
взаимодействащи явления остава невъзприетото, неотразено като абсолютно преобладаващ обем на някакво състояние на взаимно
еднозначно разнообразие в сила, например на
свойството “несъщественост” за дадено качество и присъствие на подобно явление. В
зависимост от ниската степен на организация
на подобни явления е присъщ нисък праг на
отношение и чувствителност към подобно
разнообразие.
Ниското ниво на организация на явленията
обуславя недостатъчна способност да се ползва информационното съдържание на отражението за самоорганизация. Подобни форми, например са отраженията, достъпни по
минерали в природата и др., където в съдържанието на отражението е невъзможно да
се улови конструктивното използване на информацията като фактор на саморазвитие.
Тук доминира деструктивен резултат на отражение дотолкова, доколкото дадените обекти не са в състояние да използват отражението и информационното му съдържание
за самоорганизация чрез придобиване на нови, по-сложни свойства и качества.

Възникването на органическата природа
формира качествено нова форма на отражение. Явленията на живата природа са достъпни на по-висока степен на интензивност
на информационно съдържание на отражението и значително по-широки като обхват и
обем значение и ценност на онези от неживата материя.
Нарастващата интензивност и богатство на
информационните връзки формира потенциал, възможност и способност към по-интензивен ръст и разширено самовъзпроизводство на свойства и нови признаци, тяхно кодиране и предаване по механичен път или
наследство на живата същност. Усложнението на формите на отраженията изразява факта на ускорение и развитие на материята.
Нарастването на интензивността на информационните връзки с развитието на формите на отражение принася нови качествени
признаци в пространствено-временни форми
и измеренията на битието. Разширяват се и се
задълбочават пространствената и временната
същност на предметите и обектите, които се
наблюдават с растежа на знанието, рационалния и интелигентния растеж на мисленето,
познанието и същността на субекта и личността, защото понятията, категориите и закономерностите на открития, творения и иновации в битието, материята и идеалният свят
се ускоряват с динамиката на преобразования
и развитието на човека, хората и обществата,
което не винаги има еднозначен позитивен
или негативен характер и направление.
Най-нисшето ниво на отражение, присъщо
на живата материя, се проявява във форма на
дразнение. Дразнимостта е способност на организма към отговарящи реакции на въздействието на средата. Тя е основа за избирателно
реагиране на живата същност на външни въздействия. Формата на отражение не е единствено пасивно възприемане на информация, а
носи или съотнася резултата на реакция с
потребности на организма. Дразнимостта се
изразява по отношение предимно към жизнено важни въздействия: храна, самосъхранение и размножение на съществата. Постепенно се появява дразнимост не само по отношение към биологически важни дразнители, но и към други по-значими за организма
явления и сигнали, носещи повече непряка
информация за средата на съществуване.
Дразнимостта е свойствена на растенията
и най-простите организми. Това е достатъчно
информационно наситена форма на отраже-
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ние, която обуславя по-нататъшно развитие и
усложнение на организмите и тяхната ускорявана еволюция, като възникват органи на
чувствата. В съответствие с използването на
органите на чувствата и техните функции се
развива специфична материална тъкан (субстрат) – нервната система, която е с най-висока
степен на съвършенство при човека. Появява
се индивидуално поведение, основано на индивидуален опит и условни рефлекси в различие от интуитивното поведение, основано
на безусловни рефлекси. Чувственото отражение, мисленето и рационалното отражение
дават нов тласък на растеж и еволюция на
живота. Формира се психическа форма на отражение със сложност и значително богатство
на отражение на явленията, но и активно
“присъствие в процеса на отражение на отразяващото”. Нараства съществено избирателността на отражение, концентрацията и възможността за избор на обекти на отражение
или на негови признаци-свойства.
С усложнението на свойствата на психическото отражение пряко е свързано развитието на мозъка, неговия обем и структура.
Разширяват се ресурсите на паметта и способностите на мозъка да запечатва конкретни
образи на вещите и присъщите им връзки и да
възпроизвежда подобни образи в различни
форми на асоциативното мислене.
На основа на асоциативността на мисленето висшите животни (маймуни, делфини,
кучета и др.) демонстрират способности към
изпреварващо отражение. Техните реакции и
действия конструират начало на модел на изпреварваща информация, логика на действия
и явления. На тях са присъщи и канали на
информационни връзки, по-сложни звукови и
двигателни средства на сигнализация, встъпващи първични форми на заместване на самите обекти и техни оценки. Не по-малко
сложни са психическите реакции на животните към външния свят. Но те не са толкова
сложни и преосмислени като поведение, съзнание и способност на мисленето и познанието. Съзнанието е най-сложното високо ниво
на отражение, по качество на организация на
материалния и идеалния свят – мисленето и
познанието, обществото и социалното битие.
Измеренията на битието и съзнанието,
чувствената, рационалната и разумната сфера
на съзнанието са основа на универсално и
своеобразно качество, което е невъзможно да
се отразява без помощта на информацията
чрез конкретните и абстрактните информаци-

они и познавателни обекти, техните знацисимволи и движения.
За цифровия персонализъм
Информацията – информационните вълни
летят със скорости, които окото и ухото
трудно могат да уловят и съпровождат постоянно. Погледът, лицето и субектът са ограничени от подобни външни и сетивни фактори
на отражение, но мисълта не е. Всъщност,
какъв обем информация обхваща една дума,
едно число, едно понятие или знание? И то не
само по себе си, а с мисленето и разнообразието от затруднения ипротиворечия на душата,
ума и разума, живота на човека и хората, с
наследство и бъдеще на човешкото битие?
Думата и числото са информационни единици и познавателни кодове не само за представяне и обогатяване в някакъв словесен и
логико-математически дизайн, но и за преход
към себепознание, ново ниво на знанието,
смисъла и качеството на живот. В този контекст личността и персонализмът насочват
към изследователско-творческата същност на
човека като информационен познавателен
парадигмален въпрос, парадигмално мислене
и научно-творческо познание за произхода на
ценности, истината и философските парадигми.
Дългосрочно стратегическо предизвикателство са интелигентният и устойчивият
икономически растеж по пътя на информацията и знанието (Европа 2020). Но това е растеж и с екзистенциална, социална, финансова,
пазарна и икономическа несигурност едновременно в развитие на определени направления и сектори на икономиката, пазарите и
обществото, науката, образованието и технологиите.
Търсенето на информация и знание,
решениe и вариант на избор на решения за
нещо предполагат информационно-икономическо интелигентно аналитично мислене и
познание, докато творческото мислене и
действията изискват иновативен дизайн на
комбинации и синтезиране на информационни икономически стойности, знания, ценности и перспективи на модели, дейности и
поведение на субекта. В този контекст прецизността на възприятия и мисли на личността относно икономическа самоопределеност, информационни икономически потребности, качества и цели детерминират преобразования и тяхното управление с вещи и
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идеи, които ги отразяват и променят. Но присъства и едно затруднение в изследванията и
преподаването на хуманитарни, социални и
икономически дисциплини и науки: защо с
данните и знанието остават още скрити данни
за вещите, субекта и хората.
Персонализацията на субекта е деликатен
въпрос, актив и предизвикателство. А персонализмът е философска сфера и теория с
множество модели на основно и приложно
знание за усилване и разширяване същността
на човека, основното и приложното знание и
изследванията, дейностите и функциите на
технико-икономическите системи (ТИС) и
социално-икономически системи (СИС).[5]
Преходите и презграничните състояния и
взаимодействия на вещите, които изключват
пълната информационно-познавателна определеност, е сложно и трудно да бъдат постоянно точно отразявани и информационно управлявани от субекта едновременно в множество разнообразие от технически устройства, системи и мрежи. Проблемът е оценката
и изборът на точно и пълно решение, което
осигурява надеждност, сигурност и ефективност на даден модел и вид управление поне
на информацията, която обслужва машини и
хора по икономически начин със стойности/ценности и потребени ценности със
социално предназначение, образователен и
културен аспект.
Цифровият персонализъм е персонализмът
в цифровото общество, който изисква специфичен подбор и поведение с цифрова информация за осигуряване и поддръжка на собствена устойчивост, растеж и развитие, поради
динамиката на данни, новости, иновации и
неопределеност на информационните преобразования, които настъпват и се предизвикват
от самия субект като творец и личност, както
и от фактори и явления на заобикалящата социално-икономическа и природна среда, пазарите и цифровите общества. В този контекст на размишления е необходимо да се
поддържа баланс на ефектно и ефективно управление в личностен социален и професонален план, като се разкриват и бъдат по-точно
определяни ефекти на лични отклонения и
пропуски, независимо дали са впечатляващи
или не.
Целеустремеността, уменията, опитът и
характерът на субекта са основа за представяне и изграждане на цифрова икономическа
идентичност и успешна кариера на съвременния гражданин, специалист и мениджър.

Цифровото мислене, способностите, знанията
и техния познавателен обхват са в основата
на различни по вид стойности, изкушения и
ценности на комуникация, взаимоотношения
и поведение.
Субективният и личностният идеализъм
предопределят разнообразие от възможности,
опит и изграждане с тях на представи и идеи
по пътя на равнозначност с подобие или неравенство между тях, безопасност или несигурност при следване или противопоставяне
на известни и случайни рискове и фактори на
знание. От гледна точка на същността на субекта и самоуправлението, участието на личността като определен познавателен и ценностен модел своя концепция на живот и
труд, например в социални иновации и социални пазарни програми е предпоставка за растеж на определен вид персонализъм, който е
необходимо да бъде надеждно самоопределен, представян и усъвършенстван в социално-икономическата реална и цифрова конкурентна среда. Това е сериозен икономически и управленски въпрос, защото изисква
образци-модели на личностно взаимодействие и мотивация на комуникационно и взаимопознавателно ниво, както и умения за изграждане на умения за представяне на личностни и професионални способности и умения
за тяхното усъвършенстване в реална и виртуална среда.
От диалектиката и управлението на развитието на интелигентeн чувствено-рационален
растеж зависят гъвкавостта и адаптивността
на субекта в рискова, кризисна и несигурна
финансова и икономическа среда. Защото силата на знанието и потенциала на себепознанието детерминират граници както на интелекта и капитала, така и на глупост, бедност и
неразумност в реалния и духовния свят. Изборът на едното или другото в решения, действия и живота зависи в реалност и перспектива от субекта, същността на личностния
светоглед, ценностите и идеалите.
Съществуват субстанциални различия
между ученост, интелигентност и образованост, между знание, съзнание и не-знание,
между умение и умение за представяне на
умения, между адаптивност, адаптиращ се и
адаптация, чрез които се изразяват различни
модалности на човешката същност, мисленопознавателни качества на ориентация, присъствие, представяне и управление на информация, знание, опит и ценности.

139

Цифровият персонализъм е онтологическа
реалност на съвременното цифрово общество,
която расте информационно на основата на
кибернетически системен принцип. Модерните компютърни системи и технологиите са
вид управленски системи, които следват предимно растежа на цифрови изчислителни
процеси, чиято числова и знакова-символна
логика като произход остава някак встрани от
живото творческо и нестандартно логическо
мислене и управление, интуитивно подражание и възпроизвеждане, дизайн и поддръжка
на цифрови форми и съдържание. Характерна
особеност на съвременните технически системи и цифровото общество е същностната
по-свободна индивидуална и социална промяна към приложение, полезност, опит и роля
на достъп, бързина и системност на информацията и знанието.
Чрез обема и динамиката на информацията
се променят преобразованията на системите,
ценностите и качеството на живота, като се
повишава потребността от личностно по-концентрирано внимание към скорост, надеждност и сигурност на данни и знание, устойчивост и воля на субекта да организира и управлява ресурси.
Но с какво и как индивидуалността представя или скрива личността и цифровата й
персонализация чрез данните и информационните обекти на мисленето, познанието, комуникациите и поведението към добър и подобър опит, взаимодействие и резултати на
труд? Как информацията (информационната
единица) придава свои особености и своеобразност на отражение и уникалност? Какво
затруднява едновременното представяне на
презгранични представи, виждания и разбирания на смисъла и значението на дадена вещ
и тяхното реално единство като форма и съдържание, цифрова връзка и взаимодействие?
Ако съшествува затруднение за пряк и
бърз отговор на подобни въпроси, то е защото
липсват данни и знание за характера на вътрешното и външното лице, както и на техния
поглед на размишляваща и виждаща с подобен въпрос личност, на нейния смисъл на
живот и персонализъм на растеж.
Същност на персонализъм са вътрешното
и външното лице на субекта, информационнопознавателната им същност и умения, които
улесняват възприятията, мисленето и познанието, като ускоряват разкриването и самоопределянето на същността на субекта и утвърждаването на личността чрез обема и разно-

образието на данни, модели и тяхното управление.
Разнообразието от множество системи,
технологии и мрежи, както и на разнообразни
видове управление в социално-икономическия живот са предпоставка не само за търсене
на най-подходящи подходи и методи, но и
характерен стил на бързина, точност и пълноценност в действията на субекта като потребител/генератор на информация и мениджър/лидер. Ако последното се преекспонира, заемайки еднолично определено информационното пространство, например в
комуникации и взаимодействия на организацията, то остават скрити резерви и рационалност на решения и действия в потисната персоналност и липса на инициатива.
Понятието информация притежава релативистичен характер. В този аспект за субстанциите, които създават информация, са необходими релативистични индикатори за оценка и надеждност на инфомацията, риска и
тяхното управление. Огромното количество
данни усложнява качеството и прецизността
на наблюдения и познавателните процеси,
освен това се затруднява представянето и
предаването на знание, противоречия и умения, които са непосредствено резултат и преки детерминанти на нови данни, представимисли и чувства, знания и ценности.
Информацията е необходимо да осигурява
изпреварващо въздействие за управленския и
изпълнителския потенциал, предварително
знание и информационна картина за действия
и въздействия, проекции на идеи и модели на
поведение и ефективност на управлението.
Например за предвиждана поддръжка, специализирано осигуряване, модернизация, нови
технологии и технически системи, и др. Кодифицирането, взаимодействието, представянето и комуникациите на човек-машина и хора-машини са основа за разширение на изследванията на ТИС и СИС, които променят
информационната среда, като я обогатяват
емоционално и интелектуално, но не навсякъде еднакво и равнозначно надеждно.
Персонализмът, иновациите, рисковете и
сигурността в съвременните системи зависят
от собствеността и надеждността на информацията, както и от прецизността на личността, персонализма и философията на управление на технически, социално-икономически, образователни, научни и културни системи в обществото и държавата. В корелация
на относителност на подобни връзки и взаи-
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модействия на системи и технологии, информацията се увеличава или намалява по стойност и полезност с промените на търсенето/предлагането и съответно интелигентността в пазара на труда и технологии, системи и мрежи. Например за проучването на
разнообразието от типове интелигентна надеждност на алгоритми, системи и мрежи са
необходими мултидисциплинарни изследвания и философия на икономиката и техниката, историята и информацията, както и
творчески продукти, с които да се съхраняват
и предават данни и знание за надеждност, безопасност и сигурност на информация и знание, системи и мрежи на управление.
Цифровата персонализация е детерминирана от качеството на данните и знанието,
тяхната сигурност и системност, както и
ефективност на управление. Необходим е надеждностен анализ и баланс на модели, парадигми в управлението, например на хуманистичната парадигма и трансценденталната парадигма чрез мисленето, познанието и ценностите за приложение на данни и знания,
изследване и откриване на нови измерения на
човешкото битие и всичко съществуващо (битието). Но от степента на качество на управление на информацията, знанието и прецизността на тяхното приложение зависи богатството от цифрови модели, знание, системи и
дизайн на структури и функции на информационната единица за осигуряване, подсилване, поддръжка и създаване на нов дизайн на
продукти и услуги, смисъл и качество на живота на човека и обществото.
Прецизността, уменията и персонализмът
създават допълнителна стойност и ценност на
продукти и услуги с подходящи, полезни и
сполучливи приложения на идеи, идеали и
техни реални и виртуални модели на вещи и
действия, знание, история и практики на решения на проблеми и управление. Но те се
променят и облагородяват чрез същността на

информацията, знанието, ценностите и перспективите на личността, хората и цивилизацията.
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САМООЦЕНКАТА ЗА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КАТО КОМПОНЕНТ В УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Боряна Левтерова, Георги Левтеров
SELF-ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AS A COMPONENT IN DISEASE
MANAGEMENT
Boryana Levterova, Georgi Levterov
ABSTRACT: Disease management in chronic non communicable diseases such as diabetes mellitus is directed towards the elimination of symptoms and / or prevent and delay complications. Improving the quality of
life is an important health outcome and represents the ultimate goal of all health interventions. Self-assessment
of quality of life (QoL) proved to be a more powerful predictor of mortality than many objective measurements
of health. The aim of this study was to identify and analyse scientific publications to measure quality of life in
diabetes as component in the diabetes management. Systematic searches in available electronic databases were
conducted. A review of available literature shown that the quality of life of patients is an important component in
diabetes management. The developed pattern for the integration of the QoL assessment in the diabetes management model ensures comprehensive assessment of the efficiency and efficacy in the disease management. The
Systematic measurement in clinical practice of self-assessment of QoL in patients with chronic diseases can be
used as an indicator of the quality and effectiveness of medical and medico-social care for these patents.
Key words: Качеството на живот, захарен диабет, управление на хроничните заболявания

тавянето на здравни услуги. Създаването на
програми за Управление на заболяванията се
основава на принципа, че по-здравите хора
изразходват по-малко средства за здравни
услуги и осигуряването на качествено здравеопазване ще намали разходите, свързани с
хроничните неинфекциозни болести (ХНБ)
[6,8]. Според Световната здравна организация
(СЗО) „управлението на хроничните болести
(Chronic disease management) е систематичен
подход за координиране на медицински, фармацевтични, социални интервенции на различните нива на здравната система (индивидуално, организационно, местно и национално“ [11].
Захарният диабет e хронично заболяване,
което оказва влияние върху много области от
качеството на живот на пациентите. Качество
на живот, свързано със здравето (Health
Related Quality of Life, HRQoL) e „понятие,
обхващащо широка гама от физически и психологични характеристики и ограничения,
които описват индивидуалната способност на
човек да функционира и получава задоволство от това“ [4]. Използваните методики за
измерване включват общи (генерични) въпросници и въпросници, измерващи специ-

Въведение
Захарният диабет е един от най-предизвикателните здравни проблеми на 21-ви век. По
данни на Международната Диабетна Федерация (МДФ) през 2015 г. 8.3% от възрастното
население в света има захарен диабет. Ако
тези демографски модели се запазят през
следващите 25 години, над 642 милиона души
ще развият диабет. Около 91% от тези пациенти са със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и
техният брой ще нарасне с 55% до 2030 година [5].
Захарният диабет и неговите усложнения
са водещата причина за смърт от миокарден
инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации
на долни крайници и бъбречна недостатъчност [1,10]. Дългосрочната прогноза и качеството на живот на болните със захарен диабет
зависят от развитието и тежестта на късните
усложнения, като диабетна ретинопатия, диабетна полиневропатия, диабетна нефропатия,
мозъчно-съдова болест и исхемична болест на
сърцето [2,3].
Историята на здравеопазването отразява
редица подходи, насочени към подобряване
на ефективността и ефикасността на предос-
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фични области от качество на живот при конкретно заболяване.
Целите на управлението при захарен диабет са насочени към елиминиране на симптомите и/или предотвратяване и отлагане на
усложненията. Правилното самостоятелно
управление на захарният диабет е от решаващо значение за постигане на добър метаболитен контрол, намаляване на усложненията
и по-високо качество на живот [1,9].
Целта на проведеното проучване е идентифициране и анализ на научните публикации
за оценка на качеството на живот при захарен
диабет.

качеството на живот и удовлетвореността на
пациентите под въздействието на различни
схеми на лечение.
На основата на направеният литературен
обзор и проведени проучвания са установени
основните групи предиктори на качеството на
живот при захарен диабет. Седем основни
взаимосвързани компоненти изграждат модела: социално-демографски характеристики,
поведенчески и психологически характеристики на пациента, социална подкрепа и взаимодействие лекар – пациент, активни стратегии за справяне с болестта (самостоятелно
управление), знания, културни характеристики и здравни резултати [7].
Всички тези фактори представляват неделима част от концепцията за качество на живот. Включването на самооценката за качество на живот в практически модел на диабетен мениджмънт е показан на фигура 1.
Ключов елемент на модела е мултидисциплинарният екип, който информира пациента за заболяването, изготвя план за неговото управление, основано на клинични ръководства и добри практики за превенция на
усложненията. Осигурява възможност за
структурирано диабетно обучение, което от
своя страна дава възможност на пациентите
да станат по-компетентни по отношение на
собственото си здраве и здравни грижи, и да
участват активно в управлението на заболяването. Освен подходяща терапия, екипът
осигурява постоянен скрининг за усложнения
и подкрепа за самостоятелно управление
(self-management) и наблюдение.

Методи и материал
Проведени бяха систематични търсения в
достъпните документални и справочно-библиографски бази данни по ключови думи „диабет”, „качество на живот”, „качество на живот при пациенти със захарен диабет”, „измерване на качеството на живот при захарен
диабет”, „управление при захарен диабет“.
Резултати и обсъждане
Проведеното търсене установи експоненциално нарастване на броя на публикациите
върху Качеството на живот при захарен диабет. Причина за този нарастващ интерес е
свързано с епидемичното разпространение на
диабета и хроничните неинфекциозни болести, както и със застаряването на населението [11].
Систематичните търсения в достъпните
документални и справочно-библиографски
бази данни по ключови думи „захарен диабет”, „качество на живот”, „качество на живот при пациенти със захарен диабет”, „измерване на качеството на живот при захарен
диабет”, „управление при захарен диабет“
(източници от Science Direct,
Thomson
Reuters Web of Science) за близо десет годишен период (2007 година – март 2017 година)
показва 29 331 статии (Web of Science – 6
243), от тях мета - анализи и обзори – 8 874 (1
170).
Изследвания върху качеството на живот
(QoL) при пациентите със захарен диабет основно са насочени в две направления: за
оценка на психо-социалното функциониране
и за определяне на специфични проблеми и
нужди в различните етапи на болестта. Второто и най-често направление е проучване на

Заключение
Субективната оценка за Качество на живот
представлява важен измерим фактор и е елемент от диабетният мениджмънт. Създаденият модел за интегриране на оценката за качество на живот в модела на диабетен мениджмънт осигурява комплексна оценка на
ефективността и ефикасността на управление
на захарния диабет. Системното измерване на
Качеството на живот на хората с хронични
неинфекциозни болести в клиничната практика е важен модифицируем резултат и може
да се използва като индикатор за качеството
на оказаните здравни грижи и резултатността
на медицинската и медико-социалната помощ
при тези пациенти.
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Фиг. 1. Надграждане в модела на диабетен мениджмънт
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ПОЛИТИКАТА ПО МИГРАЦИОННАТА КРИЗА КАТО ИЗРАЗ НА ПРАГМАТИЗМА НА
ВИШЕГРАДСКАТА ГРУПА
Диана Иванова
THE POLICY ON MIGRANT CRISIS AS AN EXPRESSION OF THE PRAGMATISM OF THE
VISEGRAD GROUP
Diana Ivanova
ABSTRACT: The article presents the policy of Visegrad Four on migrant crisis as an expression of its
pragmatism. The factors that influence the creation of the organization and the process of European integration
of its members and the essence of politics of the Visegrad Group on migrant crisis are based on research on the
history of the Visegrad Group, on documents, adopted at the forums of the regional organization, and on material from the media. The four Central European countries categorically reject the quota system, proposed by
Brussels, for allocating migrants. In return, the position of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia is
that the discussion of migrant problem must be based on the concept of effective solidarity. The realization of
this concept the leaders of the Visegrad Four see in two directions – an assistance in the protection of the external borders of the EU (including the Republic of Macedonia) and support to accelerate the EU accession of
Western Balkan countries, which will increase security in the region. Because of this reasonable and pragmatic
policy Visegrad Group becomes one of the most successful regional organizations after the collapse of the Eastern bloc.
Key words: Visegrad Group, Migrant Crisis, quota system, political pragmatism

регионалната организация, и на материали от
медиите се разкриват както факторите, оказали влияние при създаването на организацията и в процеса на евроинтеграцията на нейните членове, които несъмнено се отразяват
върху политиката на Вишеградската група по
миграционната криза, така и същността на
тази политиката.

Въведение
Изострянето на миграционния проблем
през последните 3 години е причина за противоречия в ЕС относно политиката, която
държавите членки трябва да следват. Ситуацията се усложнява от факта, че наред с бежанците от войната в Сирия, към Европа се
преселват афганистанци, иракчани, иранци и
северноафриканци, които не могат да бъдат
третирани според Женевската конвенция за
статута на бежанците от 1951 г. [1]
Позицията на Вишеградската група по
проблема с мигрантите често поставя въпроса
за криза в отношенията между нея и Брюксел.
Тази позиция обаче не е продиктувана от евроскептизицма на четирите централноевропейски държави, а по-скоро отразява техния
стремеж към воденето на прагматична и национално отговорна външна политика. Именно представянето на политиката на Вишеградската четворка (В4) по миграционната
криза като израз на нейния прагматизъм е
целта на настоящата статия. На базата на изследвания върху историята на Вишеградската
група, на документи, приети на форуми на

Фактори за създаването на Вишеградската
група и за евроинтеграцията на нейните
членове
Стремежът към национална еманципация
и към провеждането на самостоятелна политика отличава Полша, Унгария и Чехословакия като членове на Източния блок, в рамките
на който след Втората световна война те споделят общата съдба на съветските сателити.
Тяхното различно историческо наследство
обаче ги обособява в т.нар. централноевропейски модел на социализма, чийто различия
от останалите два модела – съветския и от
балканския, са главно от цивилизационно
естество. Духовната близост на трите страни
със Запада – католическата религия, общото
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научно и културно развитие, влиянието на
Просвещението и последвалото го развитие
на позитивизма, формира чувството на индивидуализъм, което се запазва и след въвеждането на „униформения социализъм”. Това
предопределя опитите за съпротива в тези
държави срещу наложената им чужда (съветска) политическа и икономическа система –
Унгарската революция през 1956 г., Пражката
пролет през 1968 г. и периодичните протести
в Полша, чиято кулминация е създаването на
независимия профсъюз „Солидарност” през
1980 г.
Смяната на държавния социализъм обаче
не протича по един и същи начин в трите
централноевропейски държави поради различната реакция на управляващите комунистически елити на съветската перестройка.
Докато в Полша и Унгария, където управляват реформатори, системата се сменя постепенно, чрез реформи, поради което британският политолог Т. Г. Аш въвежда термина
„рефолюция”[2], то консервативният режим
на „нормализацията” в Чехословакия е свален
след „нежната революция” от 17 ноември
1989 г. Въпреки тези особености на първите
демократични избори и в трите страни печели
новата десница, в чиято основна външнополитическа цел се превръща присъединяването
към евроатлантическите структури. Началото
на интеграционния процес обаче се развива
при сложна международна обстановка – Варшавският договор все още не e прекратен и
назрява конфликтът в Югославия. В тези условия лидерите на трите централноевропейски страни, които са бивши дисиденти,
ясно осъзнават, че им липсва политически
опит и решават да обединят своите усилия за
по-успешно справяне със ситуацията. Върху
формирането на Вишеградската група оказват
влияние четири основни фактора: 1) желанието да се премахнат остатъците от комунистическия блок в Централна Европа; 2) желанието да се преодолеят историческите вражди
между страните от Централна Европа; 3)
убеждението, че с общи усилия ще бъде полесно да се осъществят успешно социалната
трансформация и европейската интеграция; 4)
близостта на идеи на тогава управляващите
политически елити.
На 15 февруари 1991 г. в кралския дворец
във Вишеград (Унгария) президентите на
Полша и на Чехословакия Лех Валенса и
Вацлав Хавел и унгарският премиер Йожеф
Антал подписват Декларация за сътрудничес-

тво между трите държави. Като изхождат от
сходното си историческо развитие през последните десетилетия, те определят следните
основни цели: 1) Пълно възстановяване на
държавната независимост, демокрацията и
свободата; 2) премахване на съществуващите
социални, икономически и духовни аспекти
на тоталитарната система; 3) изграждане на
парламентарна демокрация, модерна правова
държава, зачитане на човешките права и свободи; 4) изграждане на модерна пазарна икономика; 5) пълно присъединяване към европейската политическа и икономическа система, както и към системата за сигурност и
законодателството [3].
Страните от Вишеградския триъгалник,
които след разделянето на Чехословакия на 1
януари 1993 г. стават четири, са предпочитани от Запада за партньори в сравнение с
бившите съветски сателити от Югоизточна
Европа, което е напълно обяснимо с оглед
съпротивата, която те оказват срещу съветската система, и сравнително доброто икономическо състояние на Чехословакия и Унгария. В процеса на асоцииране обаче на преден
план излизат вътрешнополитическите проблеми, породени от трудностите на прехода, а
в отношенията във В4 връх взема конкуренцията за еврофондовете и западните инвестиции [4]. Лидерите на Вишеградската група
стигат до извода, че преговорите за присъединяване към ЕС ще се водят по-лесно поотделно и за период от няколко години сътрудничеството между тях е формално.
Активизиране на отношенията между
държавите от В4 настъпва след като на 13
декември 1997 г. на заседание на Съвета на
ЕС в Люксембург Полша, Унгария и Чехия
официално са поканени да започнат преговори за присъединяване, което открива перспективи за взаимодействие между тях. На 21
октомври 1998 г., в навечерието на встъпването на трите страни в НАТО, в Будапеща се
подписва споразумение за възобновяване на
сътрудничеството.
От 1998 до 2002 г. се провеждат осем срещи на страните от организацията, посветени
на проблемите на присъединяването към ЕС и
въпреки че са в групата на т.нар. „отличници”
лидерите на четирите държави се притесняват
главно от неравенството в ЕС (особено между
старите и новите членове), поради което насочват усилията си в опитите за неговото
преодоляване. По този повод полският външен министър Анджей Олеховски споделя:
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„ние сме загрижени за това, че след като
Полша стане член на ЕС, с нея няма да се
отнасят така, както с останалите, и ние ще се
окажем в подчинено положение” [5].
Въпреки че не липсват разногласия между
тях [6], страните от Вишеградската четворка
постепенно оценяват предимството на съвместните действия особено в годините на
икономическа криза. Показател за това е фактът, че основният стокооборот се осъществява в границите на региона и непосредствено
принадлежщите към него държави [7].
След първоначалния период на удовлетворение от приемането им в ЕС лидерите на
Вишеградската група започват да разсъждават по-прагматично без да се притесняват от
евентуални разногласия с Брюксел. Повод за
такива разногласия става политиката на ЕС
към държавите от бившия Съветски съюз,
наречена „Източно партньорство”, по която
Вишеградската група постепенно получава
одобрението на страните основателки и поставя проекта под свой контрол, като съдейства през 2013 г. да се подпишат споразумения
за асоциирано членство с държавите от бившите съветски републики противно на първоначалните намерениея на основателките на
Съюза. Страните от В4 не са съгласни и със
санкциите срещу Русия въпреки че са против
руската политика спрямо Украйна и дори
инициират създаването на общи за групата
въоръжени сили. През септември 2016 г. словашкият премиер Роберт Фицо заявява, че
наложените през 2014 г. санкции са неефективни и „вредят на ЕС и Русия и помагат на
САЩ. Аз ги отхвърлям, но в същото време
няма да нарушавам единството на ЕС по този
въпрос“ [8]. Позицията на водещите страни в
ЕС и на Вишеградската група се разминава и
по въпроса за изграждането на газопровода
„Северен поток 2”. Според лидерите на Вишеградската четворка газопроводът между
Русия и Германия, който трябва да заобиколи
вишеградските страни, противоречи на европейската енергийна стратегия за прекъсване
зависимостта от доминиращ доставчик на газ
[9].

против квотния принцип при разпределянето
на мигрантите, като тази тяхна позиция е категорично заявена в периода на чешкото
председателство на Групата (1 юли 2015-30
юни 2016 г.). На среща при президента Милош Земан в средата на декември 2015 г.
държавните ръководители на Чехия се обединяват около мнението, че за разрешаването на
миграционната криза наред със строгата защита на външните граници на Европейския
съюз е необходимо да се отстранят причините
за нея в страните, от които тя произлиза. Неефективно е усилията да се съсредоточават
главно върху преразпределянето на търсещи
убежище лица между държавите членки.
Първостепенно внимание трябва да се обърне
на политическото решение на сирийския
конфликт и на борбата срещу Ислямска държава и други терористични организации, защото основната вълна на миграционните потоци е от Сирия и Ирак. Според чешките
държавници Западът може да победи Ислямска държава само ако има съюзници сред
умерените мюсюлмани и мюсюлмански държави [10].
В началото на 2016 г., със задълбочаването
на проблема с мигрантите, политиката на
властите в Чехия се активизира. Премиерът
Бохуслав Соботка категорично заявява, че
Чехия е готова да затвори границите си за
мигранти, ако миграционната вълна започне
да застрашава националната сигурност. Той
призовава да се прави разлика между бежанци, бягащи от войната в Сирия и Ирак, и
така наречените икономически мигранти,
които искат да се възползват от социалната
система на Западна Европа. „Ние трябва да
помогнем на тези, които в действителност се
нуждаят, но не с цената на нарушаване на
собствената ни сигурност”, подчертава премиерът. „Тези, които поискат убежище, трябва да се съобразяват със законите и разпоредбите”, категоричен е той. Като отхвърля
плановете за приемане на постоянни механизми за разпределение на бежанците между
страните членки на ЕС, той призовава за посериозна защита на границите на Шенгенското пространство. Според него ключовата
роля в разрешаването на миграционната криза
е на Турция [11].
На 15 февруари 2016 г., по повод 25-годишнината от създаването на Вишеградската
група и три дена преди срещата на върха на
Европейския съюз, посветена на миграцията,
Чехия е домакин на извънредна среща на В4

Политиката на Вишеградската група по
миграционната криза
Най-сериозният проблем, по който Брюксел и Вишеградскта четворка са на различни
позиции, безспорно е мигрантският въпрос.
Централноевропейските страни са твърдо
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за бежанците. На срещата в Прага, на която са
поканени също премиерът на България Бойко
Борисов и президентът на Македония Георге
Иванов, страните от Вишеградската четворка
приемат съвместна декларация по въпросите
на миграцията, в която се посочва, че за разрешаването на кризата с миграцията е важно
да се търсят общи решения, чиято цел е отстраняването на основните причини за настоящия миграционен натиск, включително и
край на войната в Сирия. Предвид комплексния характер на това предизвикателство, премиерите на страните от Вишеградската група
призовават за най-ефективно използване на
всички налични ресурси на Европейския съюз, НАТО или, когато е уместно, на двустранно равнище в подкрепа на управлението
на миграционните потоци, включително в
неговите хуманитарни аспекти, и да се подобри защитата на външните граници. Именно засилването защитата на външните граници на ЕС трябва да остане основен приоритет,
за не се повтори сценария от 2015 г. Според
лидерите на Вишеградската група, ако бързо
не се предприемат решителни практически
стъпки в тази насока и да се спре миграционният поток, ситуацията рискува да излезе
извън контрол. Подобно развитие би поставило на карта европейската интеграция и би
изложило на риск особено Шенген и принципа на свободно движение. Като изключително
важен премиерите определят напредъка в 2
области: 1) за бързо приемане на позицията
на Съвета относно „Европейската гранична и
бреговата охрана” в рамките на холандското
председателство (от 1 януари до 30 юни 2016
г.), основана на принципа на правилния баланс между правомощията на ЕС и суверенните правомощия на държавите членки; 2) за
бързи и надеждни резултати от изпълнението
на съвместния план за действие на Европейския съюз и Турция. В това отношение ролята
на Турция по спирането на миграционните
потоци и борбата с трафика на хора е от решаващо значение [12].
Лидерите на държавите от Вишеградската
група са на мнение, че усилията трябва да се
насочат към разбиване на организираните
престъпни групи, участващи в трафика на
хора, както и към по-тясно сътрудничество
между граничните и разузнавателните служби
на отделните страни. Четиримата премиери се
обединяват също около мнението, че ролята
на Република Гърция остава основна за уп-

равление на миграционните потоци в Балканския регион [13].
Мигрантският въпрос е изключително важен и за полското председателство (1 юли
2016-30 юни 2017 г.), което се потвърждава
от факта, че миграционната криза е поставена
на първо място в първия приоритет от програмата на полското председателство, а именно „1. Силен глас на В4 в Европейския съюз:
координация на европейския дневен ред и
сътрудничеството по ключови предизвикателства” [14].
За реализирането на този приоритет полското председателство съсредоточава дейността си върху координирането на позицията
на В4 в ЕС, в резултат на което трябва да се
вземат адекватни решения за справяне с първопричините за миграцията, като се акцентира върху ефективната защита на външните
граници на ЕС (включително подкрепа на
трети страни). Установява се необходимостта
от съвместни действия, за да се засили, подкрепя и поддържа Шенгенското пространство
като една от основите на проекта за европейска интеграция [15].
По отношение на реформата на Общата
европейска система за убежище (Common
European Asylum System) и по-специално на
системата от Дъблин, страните Вишеградската група се фокусират върху противопоставяне на всички промени, които биха довели
до въвеждането на какъвто и да било постоянен и задължителен механизъм, преразпределение или значително биха намалили компетентността на държавите членки в тази област. Техните усилия са насочeни главно към
предоставяне на помощ за трети страни и
задълбочаване на сътрудничеството с тях, за
да се справят с основните причини за миграционния натиск [16].
Формулираните в Програмата приоритети
са обсъдени на среща на вътрешните министри на четирите държави, проведена на 11
юли 2016 г. във Варшава. Постигнато е съгласие относно конструктивната позиция на вишеградските страни в областта на миграцията
и граничните въпроси, която включва: 1) непрекъснати усилия за осигуряване на адекватна
защита на външните граници на страните
членки на ЕС; 2) увеличаване на подкрепата
за трети страни; 3) липсата на съгласие за
всички задължителни и автоматични механизми [17].
След разговорите полският вътрешен министър Мариуш Блашчак заявява, че той и
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неговите колеги оценяват негативно системата за автоматично презаселване на бежанци. Тя е неефективна и необоснована и
само привлича нови потоци от бежанци. Те се
обявяват за подпомагане на бежанците в
страните, в които те вече имат бежански статут – Либия, Йордания, Турция [18].
Това становище на държавите от Вишеградската група е показателно за техния стремеж проблемът да се реши извън границите
на Стария континент, като в случая не става
дума за ксенофобия, в каквато тези страни
често са обвинявани, а за прагматична и национално отговорна външна политика [19].
Страните от Вишеградската група отново
потвърждават своята позиция срещу квотния
принцип за разпределяне на мигрантите на
срещата на върха на ЕС в Братислава (16 септември 2016 г.). Четирите държави акцентират върху опазване на външните граници на
Шенгенското пространство, както и на целия
ЕС. Въпросът за сигурността е тясно свързан
с миграцията, която е голям проблем за пет от
страните членки. Именно това е причината В4
да настоява за базиране на миграционната
политика върху принципа на „гъвкавата солидарност“ [20].
Унгарският премиер Виктор Орбан оценява срещата в Братислава като неуспешна,
тъй като на нея не се постига промяна на политиката на Брюксел по миграционния въпрос. Според него в ЕС продължава да преобладава „разрушителната и наивна миграционна политика”, като „дори сега повече
се говори за усилването на процеса на разпределение на мигрантите, отколкото за тяхното спиране на Шенгенските граници“ [21].
Като контрапредложение спрямо системата от задължителни квоти за разселване на
бежанци, инициирана от Брюксел, на срещата
на вътрешните министри на В4, проведена
във Варшава на 21 ноември 2016 г., се създава
Център за управление на миграционната криза, чиято цел е осъществяването на поефективна координация между съответните
институции, отговорни за миграцията. По
такъв начин ще може да се реагира адекватно
на съответните предизвикателства при оказване на помощ за бежанците в страни извън
Европейския съюз [22]. Позицията на Полша,
Словакия, Унгария и Чехия е, че обсъждането
на мигрантския проблем както в Групата, така
и на ниво ЕС трябва да се извършва въз основа на концепцията за ефективната солидарност. Реализирането на тази концепция лиде-

рите на Вишеградската четворка виждат в две
направления – 1) оказване на помощ при защитата на външните граници на ЕС, включително и на Република Македония, и 2) подкрепа за ускоряване на приемането в ЕС на
страните от Западните Балкани, с което ще се
повиши сигурността в региона.
Заключение
Държавите от Вишеградската група, които
се отличават със стремежа си към самостоятелност още в рамките на съветския блок,
запазват своя прагматизъм и след присъединяването си към Европейския съюз. Техните
лидери ясно осъзнават, че провеждането на
обща политика в рамките на Общността дава
по-големи шансове за защита на националните им интереси, което е в основата на загърбването на противоречията между тях.
Политическият прагматизъм на четирите централноевропейски държави се проявява в найголяма степен по отношение на миграционната криза, като те категорично отхвърлят
подкрепяния от Брюксел квотен принцип за
разпределяне на мигрантите. В замяна на това
позицията на Полша, Унгария, Чехия и Словакия е, че обсъждането на мигрантския
проблем както в Групата, така и на ниво ЕС
трябва да се извършва въз основа на концепцията за ефективната солидарност. Тази разумна и прагматична политика превръща Вишеградската група в една от най-успешните
регионални организации след разпадането на
Източния блок и е предпоставка за увеличаване на нейното влияние върху съвременните
политически процеси, които се характеризират с нарастване значимостта на регионалния
фактор.
Бележки
1. Според чл. 1(2) от Женевската конвенция статут на бежанец се предоставя на лице,
което поради основателен страх от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се
намира извън страната, чийто гражданин то е,
и не може или поради тези опасения не желае
да се ползва от закрилата на тази държава;
или, бидейки без гражданство и намирайки се
извън страната на своето предишно обичайно
местоживеене в резултат на подобни събития,
не може или поради тези опасения не желае
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