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БЪЛГАРСКИЯТ ИМИГРАЦИОНЕН ФЕНОМЕН
Анна Кръстева
175 милиона души, 93 милиарда долара (Herzlich 2004: 14) – това е
впечатляващата равносметка на миграционния феномен в началото на ХХІ век. За
сравнение можем да си представим цялото население на Русия да тръгне да търси
щастието си другаде. Сумите, които имигрантите пращат в собствените си страни,
надхвърлят помощите, които развитите страни отпускат на Третия свят за развитие, и са
сравними единствено с преките чуждестранни инвестиции (ibid).
Имиграционният феномен има контрастна приода – той е видим, фокусира и
политическия , и научния , и публичния интерес. В същото време тази маса от мобилни
хора, която така ни впечатлява, е едва 2.8% от световното население.
Три измерения на това многоизмерно явление имат отоношение към настоящето
изследване. Първото е промяната на «формата» на миграцията. Традиционо я мислим
като стрела – образ, която ясно очертава асиметричните пространства на център и
периферия. Тя обаче все повече започва да наподобява спагети: български студенти,
учещи в Германия и мечтащи да работят в Канада или САЩ, индийски информатици,
търсени от Калифорния през Великобритания до Южна Африка (Herzlich 2004: 14). Това
прави имиграционните потоци по-непредвидими: африканци в Турция, украинци в
Португалия, филипинци в Гърция (ibid).
Второто измерение е превръщането на традиционни страни – източници на
емиграция в страни – приемници на имиграция. Характернен пример е Южна Европа –
Испания, Португалия, Гърция (Beaulieu 2004). През последните години в тази променена
конфигурация се вписва Централна и Източна Европа.
Трябва да се отбележи, че някои тенденции се запазват – САЩ са първата приемна
страна, многократно изпреварваща отаналите, следвани от Европа. В ЕС “тежестите”
също са неравномерно разпределени: най-много имигранти приема Германия (7.3 млн.),
на второ място е Франция (3.5 млн.), после се нареждат Великобритания (2.6 млн.),
Италия (1.3 млн.), Испания (1.1 млн.), Белгия (840 000), Гърция и Австрия (760 000)
(Beaulieu et Chakraverty 2004: 16).
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В колективните представи имигрантът е млад мъж, готов на всичко, за да премине
границите в преследване на желаната цел (Razemon 2004). В действителност половата
структура на имиграцията трайно и съществено се променя. Това е третото измерение на
динамичния имиграционен феномен, към който има отношение настоящето изследване.
Неговата цел е амбициозна: да направи един от първите у нас опити за
систематично изложение на имиграцията в България. Колкото по-мащабна е целта,
толкова по-трудно е тя да бъде реализирана в нейната пълнота.
Изправени сме пред две предизвикателства. Първото може да бъде резюмирано
като преход от малцинства към имиграция. Ако за западните страни имиграцията е
политически проблем с голяма значимост, на който от десетилетия се посвещават
огромен брой изследвания и публикации, пост-комунистическа България е на прага на
нейното откритие.
В нащата страна етнокултурното разнообразие се мисли в понятията на
малцинства, на традиционно живеещи на българска територия етнически общности
(турци, роми, евреи, арменци,татари, гагаузи и мн. др.). Тази особеност се появява на три
равнища:
•

на равнището на възприятията на всекидневното съзнание;

•

на равнището на проблематизацията на социалните науки;

•

на

равнището

на

артикулацията

на

политическия

дискурс

и

дефинирането на публичните политики.
Тази социологическа, епистемолотична и политическа ситуация е пряко следствие
от спецификата на комунистическото общество като затворено общество, което стриктно
регламентира и максимално ограничава движението на населениео: както – и най-вече на собствените си граждани навън, така и на чужди граждани към самото себе си.
Редките изключения са политически инспирирани:
•

няколко изселнически вълни на български граждани от турски произход
към Турция;

•

приемане на активисти с леви убеждения от съседни страи като Турция
Гърция;
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•

привличане на студенти от Третия свят с конкретна цел даване висше
образование на леви интелектуалци като част от дългострочна стратегия
за подготовка на световна революция.

Изключение от тази доминираща политическа логика е приемането след края на
70-те години на виетнамски имигранти в отговор на необходимостта от работна ръка в
някои икономически сектори като строителството.
След демократичните промени картината съществено се промени – свободата на
движение беше една от първите и жадно консумирани свободи. Миграцията се разгръща
в три основни форми. Първата, най-многобройна и с най-големи последствия е
емиграцията. Тя има две разновидности:
•

Емиграция на представители на турското малцинство първоначално по
политически, впоследствие по икономически причини;

•

Емиграция на високообразовани специалисти и на млади българи към Западна
Европа, САЩ и Канада.

Втората форма е имиграцията:
•

Нови и видими групи като китайците за първи път се настаняват в
България,като броят им бързо нараства;

•

Групи като виетнамците, драстично намалели, започват отново да се
увеличават;

•

Традиционни общности като арменците започват да се попълват с нови
имигранти, търсещи по-спокойна политическа и икономическа конюнктура от
родната си Армения и привлечени от немногобройната, но добре интегрирана
общност на арменците в България. Подобни явления има при македонци,
руснаци и др.

Третата форма са бежанците, чийто брой нараства 10 пъти за 10 години,
запазвайки обаче невисоки стойности (276 молби за признаване статут на бежанец през
1993 г., 2888 – през 2002 г.). Тази относително малка група има голяма публична
видимост – както поради развитата мрежа от правителтвени и неправителствени
организации, така и поради медийното покритие, подхранващо опасенията от бежански
вълни при всяка криза – Афганистан, Ирак.
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Второто предизвикателство се отнася до потенциала на българския етнически
модел. Негово безспорно достойнство е, че успя да осъществи прехода от конфликт към
консенсус и да канализира в политически рамки отношенията с най-голямото малцинство
(Кръстева 2004). Ще успее ли още крехката демократична култура да се справи с
радикално новото различие на имигрантите? Отговорът на този голям въпрос ще бъде
предмет на самостоятелно изследване.
Настоящето изследване обхваща най-значимите имигрантски групи у нас. Найхомогенна е китайската, най-хетерогенна е арабската, вкючваща сирийци, ливанци,
иракчани, афганистанци и мн. др. Най-амбивалентна е кюрдската – ако при повечето
групи водещ белег е националната принадлежност, в този конкретен случай тя е
подчинена на културната идентичност. Необходимо е експлицитно да се подчертае, че
това е теоретичен, а не политически избор. Той е продиктуван единствено от аналитични
съображения за адекватно описание на групата.
Руската общност поставя друг тип проблем – тя е многобройна, отдавна
установена, отлично интегрирана. Тя откроява хлъзгавата граница между малцинство и
имигрантка група.
За аналитично въведение в обекта на изследване ще направя кратко сравнение
между три групи: китайска, ливанска и африканска.
Изследванията на имигрантските общности в западните страни открояват трайни
различия по отношение на способността им за гъвкаво ориентиране в нова културна,
социална и икономическа среда, за адаптация и социално развитие. Китайската е сред
най-динамичните.
Интересни резултати дават изследвания на базата на интеракционисткия подход,
който показва, че, независимо от често голямата културна дистанция, тази група успява с
лекота да преминава етнически граници.
Китайската имиграция се характеризира с две главни особености:
• Първата засяга вътрешногруповите връзки и се проявява в солидарността
между членовете на общността в името на справянето на трудностите на
адаптацията.
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• Втората се отнася до парадокса между една консолидирана и затворена
общност, която в същото време има висока способност за гъвкавост,
адаптивност, иновативност.
Голямо предизвикателство е очертаване контурите на ливанската група. Новите
имигранти мюсюлмани съществуват в съзнанието и възприятията на българското
общество неразчленено. То все още ги мисли предимно като араби или мюсюлмани, без
да ги разграничава като национална принадлежност.
Перформативната сила на външните класификации, способността на погледа
отвън да формира група са добре известни от теорията. Те имат определена валидност и
при дефинирането на ливанската общност при взаимодействието й със сирийската и
други арабски групи.
Открит е въпросът дали малкото, разпръснати африканци, идващи от различни
държави и етнически групи, не рядко в кофликт, могат да бъдат мислени като общност.
Те са единствената “расова” група в България, страна без колониална традиция и без
никакъв исторически опит в този вид интеркултурен контакт.
Африканската имиграция е наследство от комунизма, от политиката на
българската държава след 60-те години да предлага стипендии на африкански студенти с
леви убеждения.
Трите групи се различнават по редица особености: най-нова е китайската
имиграция, няколкодесетилетни са корените на африканската. По отношение на
числеността зависимостта е обратна: най-динамично нараства китайската, африканската е
малобройна, новите попълнения са най-вече от търсещите убежище. Най-многобройна е
арабската имиграция
Социологическият портрет също е различен: в огромното си мнозинство
китайците у нас са хора без високо образование, заети в два основни сектора –
ресторантьорство и търговия на дребно. На противоположния полюс са африканците –
високо образовани, инженери, лекари и др. Арабите са основните конкуренти на
китайците в двете икономически ниши, които са заели. Китайците са по-агресивни и
успяват да изтласкат арабите от някои от завоюваните лесно в началото на посткомунистическия преход икономичеки позиции. В същото врме, поради по-дългото си
присъствие в България, ливанците са проникнали в повече икономически дейности.
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Интеграционните стратегии също следват различни логики: африканците като
правило са от смесени бракове, и поне по този индикатор, са интегрирани. Няма China
town в София, но духът на China town доминира в структурирането и самоорганизирането
на китайската общност.
Много различна е и ролята на жената в трите групи. Тя практически отсъства при
африканската общност. В огромното си мнозинство африканците са мъже, редица от тях в
смесени бракове с българки. Китайците са на противоположния полюс – ендогамните
бракове категорично преообладават над смесените. Дали това се дължи на краткия
период на пребивававенот им в страната или ще се окаже потрайна тенденция, предстои
да установяваме. В ливанската и по-общо в арабската общност има както ендогамни, така
и смесени бракове.
Социалният портрет на китайката и арабката е контрастен. Арабката е посветена
на семейството и децата, тя остава до голяма степен “невидима” и за макрообществото, и
за изследователския поглед1. Китайката е толкова видима и активна колкото е нейният
партньор.
Имигрантите никога не са “представителни” за своите страни – те са помобилизираните, по-предприемчивите, по-готовите да поемат риск граждани. Това важи в
пълна степен и за китайките у нас. България е атрактивна за китайците със сходния
семеен модел, със социалното пространство, което предлага за разгръщане качествата на
една еманципирана и действена китайска жена.
Нито една от общностите няма подчертан стремеж да започне публичен дебат за
своите права.
Друг ключов въпрос в изслеването са нагласите на българите към този нов
източник на интеркултурно различие. Има ли принципни отлики в отношението на
българите към традиционните малцинства, от една страна, и към имигрантите, от друга,
или различието бива оценявано по сходен начин, независимо от неговия произход "роден" или "чужд"? Констатираме реакции като желанието на отделни българи да видят
като водещи по телевизията китайци, но не и роми.
По-съществен е парадоксът между трайните отрицателни нагласи към ромското
малцинство, от една страна, и липсата на политическа инструментализация на
1

Това не се отнася до българките в смесени бракове с араби.
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ксенофобките нагласи, от друга. Комунизмът конструира фигурата на “Другия”, на
“врага” като социална или политическа фигура (“буржоа”, “кулак”, “империалист”), посткомунизмът – като етническа. За изкупителна жертва на неудовлетвореността и
напреженията от прехода бе посочен “циганинът”, когото тези отрицателни нагласи
представят като мързелив, крадец и престъпник. В същото време тези нагласи нямат
авторитетни

говорители

в

публичното

пространство,

нито

в

политическото

представителство. За нашето изследване от първостепенно значение е да видим коя от
двете противополжи оси следват нагласите към имигрантите.
Изхожда се от идеята, че начинът на въприемане на културните различия е
съществен индикатор на консолидиращата се демокрация. В същото време не се достига
до културализъм, до детерминираност на политическото от етническото. Изхожда се от
по-динамичното конструктивистко рабиране, от активността и отговорността на
социалните актьори при играждането на отворено и силно гражданско общество.
Комплексният характер на иследването предполага използването на разнообразни
методи:
• Теренна работа, нестандратизирани интервюта и житейски разкази на
представители на имигрантските общности;
• Социологическо

изследване

на

няои

имигрантски

групи

не

с

представителен, а с индикативен характер;
• Фокус-групи и дълбочинни интервюта за изучаване нагласите на
български граждани към имигрантите и бежанците;
• Контент анализ на дискурса на медиите по проблемите на имиграцията и
бежанците;
• Нестрандартизирани интервюта с представители на политическия елит и
институции.
Този “букет” от методи е използван в различни съчетания в отделните студии.
Ключови за разбиране на имиграцията в България са концепцията за
диверсификация на риска, развита от новата икономика на миграцията, както и теорията
на мрежите, релативизиращи значението на разликите в заплатите и заетостта, доколкото
мрежите намаляват цената на миграцията. Значително по-слаб евристичен потенциал по
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отношение особеностите на имиграцията у нас има нео-класическата икономика,
теорията на системата-свят и теорията на двойния пазар на работната сила.
Значението на имиграцията ще нараства в процеса на присъединяване на България
към Европейския съюз, като политиката на интеграция ще се опре на ресурсите на
българския енически модел.
Настоящето изследване се сблъсква с няколко групи трудности. Първите две са
“огледални”:
• липса на изследвания у нас, навлизане в почти бяло поле;
• наличието на множество изследвания със сериозни резултати на Запад.
Едната изправя изследователите пред необходимостта да процедират не рядко по
метода на "пробите и грешките". Другата е с противоположна насоченост, но още поопасна - да навлезем в терена с теоретична чувствителност, релевантна на други,
различни от нашите реалности.
Трета съществена трудност е липсата на надеждна статистика - разликата между
оскъдните данни, предоставени от институциите, и експертните оценки е в пъти.
Всяка от студиите ще въведе в уникалния свят на тези колкото интересни, толкова
и непознати общности. Ще завърша тези уводни думи с три заключения.
Имиграцията в България е различна от имиграцията в Западна Европа, САЩ и
други развити страни. Тя започва по-късно и е несравнимо по-малобройна. Тези отлики
са съществени, но не са най-важното. Портретът на имигранта в България е различен,
почти противоположен на “класическия”. Традиционните представи изграждат образа на
имигранта като “гурбетчия”, който търси препитание. Реалностите често потвърждават
тази картина – безработицата сред имигрантите на Запад е много по-висока от тази сред
местното население, в голямата си маса те са на периферията на пазара на труда. В
България няма бедстващи имигранти2. Почти няма имигранти, които да са наети от
българи, но има не малко българи, наети от имигранти. Последните не толкова отнемат,
колкото създават работни места.
Имиграцията (все още) не е инструментализирана в авторитетни политически
дискурси. Оптмизмът ми е съвсем умерен. Винаги има опортюнистични политици, които,
вдъхновени от опита на крайната десница на Запад, биха потърсили сходни електорални
2

Изследването не обхваща бежанците.
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ниши у нас. Гражданско предизвикателство пред научната общност е теоретичните
анализи да изпреварят политическите лозунги, да се опитаме да опознаем и разберем
имигрантите, преди да позволим да бъдат употребени за егоистични политически
интереси.
Глобализацията3 има множество измерения – отвореността, включеността в общо
пространство е едно от тях. Глобализацията може да се постигне по множество начини,
имиграцията е един от тях. Българските емигранти реализират своята свобода, право на
избор и мобилност. Символният ефект от тяхното напускане социалните науки наричат
детериториализация – изпразване на територията от смисъл и екзистенциална тежест.
Парадоксално, но имигрантите, много от които идват от страни, с които не ни свързват
исторически или културни връзки, инвестират нов смисъл – ретериториализация4. За
едни България става съдба и ние заедно ще градим националното си и европейско
бъдеще. За други тя е спирка от глобални маршрути, но и повечето от тях ще отнесат със
себе си частица от нея. В студията за африканците Д. Каменова ни разказва следния
случай: нигерийско семейство след България заминава за Канада, където се установява.
Децата са родени в България, ходили са на българско училище, българският е езикът, на
който общуват помежду си. Получава се впечатляваща интеркултурна картина:
нигерийски деца в канадско училище общуват на български.
Конфуций ни е завещал следната мисъл: “Лошо е да си богат и щастлив в държава,
в която няма път”. Ако я споделят имигрантити у нас, тяхното присъствие е най-големият
комплимент за България.
КРЪСТЕВА А. (2004) Българската етническа политика.- В: Кръстева А. (съст.)
От етничност към миграция. София.
КРЪСТЕВА А. и А. ТОДОРОВ (съст) (2004) Глобализацията и новите граници на
политическото. София: ЕОН-2000.
BEAULIEU E. (2004) Terre d’exil, terre d’accueil.- Le Monde Initiative, N 31, p.15.

3

За критичен подход към глобализацията вж Кръстева и Тодоров 2004.
Вицепрезидентът А. Марин (интервю в Тема, бр. 30, 2-8-08.04) посочва данни, които свидетелстват за
тенденция за балансиране на двата процеса: през 2001 г. 1200 души са получили българско гражданство,
приблизително толкова са се и отказали от него. Съотношението е 1:1. През 2002 г. съотношението е 2 към
1 в полза на получилите, а през 2003 г. то става 10 към 1. От началото на до юли 2004 г. българско
гражданство са получили толкова хора, колкото през цялата минала година.

4

12

BEAULIEU E. et C. CHAKRAVERTY (2004) Les cinq grands foyers d’accueil.- Le
Monde Initiative, N 31, p.16.
HERZLICH G. (2004) L’immigration mondialisée.- Le Monde Initiative, N 31, p.14.
RAZEMON O. (2004) Une affaire de femme. -Le Monde Initiative, N 31, p.16.
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ИМИГРАНТИТЕ ОТ БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК
Антонина Желязкова, Валери Григоров, Донка Димитров
И сега идва време Западът да е бременен за Изтока,
а Изтокът да е бременен за Запада….5
Предварителни данни и работни хипотези
По данни на НСИ от преброяването през 1992 г. като араби са се обявили 5438
души. Предполагаме6, че това са лица с редовен статут - натурализирани и дългосрочно
временно пребиваващ7. Те са част от мюсюлманското малцинство в България, което през
същата година представлява 14% от населението на България (Zhelyazkova 2002).
Данните от преброяването през 2001 г. сочат намаляване на населението на
страната като цяло с над половин милион души, като съответно е спаднал и
относителният дял на мюсюлманите в България от 14% през 1992 г. на 12,2% през 2001 г.
Това намаляване е единствено за сметка на емигрантите сред местните мюсюлмани
(помаци и турци), тъй като несъмнено през този период има интензивен процес на
прииждане на имигранти от Близкия и Средния изток.
Съществен пропуск на данните от последното преброяване е, че не носят
информация за имиграционните потоци към България. Дори онези над 5 000 араби,
обявили се при преброяването от 1992 г., се губят по неясни причини. Непрецизната
методика на преброяването се откроява още по-видимо, когато установим, че към

5

Хадис, цитиран от член на екипа - ром мюсюлманин. Тълкувание: Думите, които се приписват на Пророка
предвещават времето, когато Западът ще бъде привлечен от ценностите на Изтока и ислямската
цивилизация и ще ги прегърне, докато хората от Изтока ще бъдат силно изкушени от западната
цивилизация и ще пожелаят да живеят в нея. Но докато това се случи, ще се премине през много изпитания
и сътресения на вражди и борба за надмощие
6
Изследването се провежда от малък екип учени, затова, макар текстът да е подписан от ръководителя на
екипа, обобщението на резултатите се прави в мн. ч.
7
В центъра на изследването са именно хората със статут на дългосрочно и постоянно пребиваващи. Според
данните от Националната полиция броят на имащите право на постоянно пребиваване в България чужденци
до края на 2001 г. е 43630. Още около 24000 чужди граждани са вписани в графа за престой до 1 година.
Според респондентите повечето от тях са живяли в страната по няколко години, преди да успеят да уредят
статута си на постоянно пребиваващи. Всичко това ни дава основание да приемем, че реалният брой на
постоянно живеещите в България чужденци е значително над официалните данни.
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1.03.2001 г. във вътрешните миграции участват8 близо 19 000 лица от други държави според нашата работна хипотеза, предимно от Близкия и Средния Изток и Китай.9
Опитите на членовете на нашия екип да сложат ред в числата се оказа трудна
задача, защото институциите подават различни данни и класифицират по различни
критерии влизащите, оставащите и напускащите чужденци. Вероятно най-точни са
данните на МВР. Например, според данни на полицията, през 2000 г. дългосрочно
пребиваващите са били 18 568, а през 2001 г. вече са 24 000, което е значителна динамика
на нарастване. Към това се добавят и данните за постоянно пребиваващите 43 630 души.
Пак по полицейските данни, сирийците в България от категориите дългосрочно и
постоянно пребиваващи са около 3 000 през 2001 г., а постоянно пребиваващите ливанци
са 625. Неясно защо НСИ не събира и не включва в националните преброявания подобни
данни.
От своя страна, референт от МВнР смята, че ливанците само във София имат
регистрирани над 1000 фирми, което предполага, че са доста повече като численост на
територията на цялата страна от данните на МВР, а сирийците в България, според същия
източник, вероятно наброяват около 3 000 души, което донякъде съвпада с полицейските
източници.
В края на 2003 г. Международната организация по миграциите публикува
изследване, според което постоянно и дългосрочно пребиваващите чужденци в България
през 2002 г. са около 60 000. Проследява се динамиката на тяхното нарастване от 1994 г.,
когато са били около 45 000. В същото изследване се разглежда и националната структура
на имигрантите през 2002 г., където най-висок дял се пада на имигрантите от Русия - 19
113, постоянно и дългосрочно пребиваващите от Сирия са 1780, от Ирак 390, от Иран 275,
от Афганистан - 129 и т.н. (Migration Trends 2003: 93).
Различните оценки могат да се обобщят по следния начин: броят на легалните
имигранти е около 108000 души, натурализирани - 3600; постоянно пребиваващи - 40 000,
дългосрочно временно пребиваващи - 64 400. Официалното регистриране на търсещите
убежище и бежанци в България започва през 1991 г. Броят на лицата, представили молби
за статут на бежанец през периода 1994 - юни 2001 г., е 7 029 души от 66 страни, от които

8
9

заселват се в различни градове и села.
НСИ, Преброяване 2001 г.
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4 394 са мъже (62.51%), 252 са жени (17.81 %) и 1 383 (19.68%) са деца. Нелегално
пребиваващите в България варират между 30 000 и 50 000 души. 10
Поради пълното отсъствие на проучвания по темата работните хипотези са найобщи и отворени:
•

Имиграционният натиск в България се засилва плавно. Предвиждаме тази
тенденция рязко да се увеличи около и след 2007 г. във връзка с влизането на
България в ЕС;

•

Имиграционните потоци са и ще бъдат ще бъдат почти изцяло от слаборазвити и
мюсюлмански страни: Близкия и Средния Изток (Сирия, Ирак, Ливан, Йордания,
Палестина, Йемен, Саудитска Арабия, а също Иран, Афганистан, Пакистан),
Магреба (Мароко, Алжир, Тунис, Египет), Азия, Балканите и др.;

•

В момента не съществува напрежение между местното население и имигрантите,
но с оглед на потенциалното нарастване на тяхната численост е възможно да бъде
събудена ксенофобия, ислямофобия, расизъм и като последствие трудова и
социална дискриминация, изключване, гетоизиране;

•

Сложната ситуация около терористичните актове на крайни ислямистки движения
в света ни накара да приемем работната хипотеза, че е възможно присъствието на
ислямски пропагандатори (със статут на легални или нелегални имигранти) сред
автохтонните мюсюлмански малцинства в България.

Методика на изследването
През първия етап от изследването в разстояние на няколко месеца се сформира и
изработи стратегията си екип за спешна антропология11, който под работното заглавие
"арабите като ново малцинство" навлезе сред имигрантските общности от Близкия и
Средния изток в София и Пловдив. На принципа на случайния подбор бяха проведени над
50 интервюта с имигранти, пребиваващи продължително в страната. В разговорите
участваха по един, рядко по двама или повече респонденти. Едновременно с това член на
екипа навлезе в дълбочинни и по-дълготрайни отношения с представители на арабската
общност в София, като интервюира около 10 души и участва неколкократно в групови
10

http://www.pace-project.infp/html/bulgarian_report.htm
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дискусии и тематични сбирки. Интервюирани бяха също експерти арабисти, специалисти
по исляма и Близкия Изток. Този етап с прекъсвания продължи от края на 2001 г. до края
2003 г.
През втория етап от изследването се включи социологическата агенция АСА,
която проведе изследване в 18 областни града - 100 интервюта и в София-град, където
бяха интервюирани 123 души, всичките с произход от Близкия и Средния Изток. Данните
от това проучване са с индикативна представителност и то само за работещите имигранти
от арабските страни. Интервютата са проведени на работните места на респондентите
чрез стандартизирани въпросници през април 2004 г. от анкетьорите на агенция АСА и от
антрополози на ИМИР. В някои от случаите интервютата бяха проведени в джамиите в
София и Пловдив.
Едновременно с това изследователският екип събираше информация от различни
специализирани държавни и обществени организации и структури – МВР, МВнР, БЧК,
Върховния комисариат за бежанците към ООН в България и др.
Структурата на респондентите може да се онагледи по следния начин12:
Структура на респондентите по държава на произход
Държава

Брой интервюирани

Сирия

22

Ливан

7

“Палестина”

3

Йордания

3

Ирак

2

Афганистан

2

Египет

1

Иран

1

Пакистан

1

11

А.Желязкова, Валери Григоров, Донка Димитрова, Асен Митков - медиатор-анкетьор.
Реалният брой на проведените интервюта е по-голям, но не всички притежават необходимата плътност,
за да могат да бъдат използвани при статистическия анализ.

12
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Структура на респондентите по образование и религия
Образование
висше

Религия
полувисше

средно

начално

мюсюлмани православни
християни

16

7

11

8

40

2

Структура на респондентите по възраст и пол
Възраст

Пол

18-30

31-40

41-50

над 50 г

мъже

39

12

19

10

1

жени

3

Постоянно пребиваващи в България
под 2 години

2-3 години

4-5 години

6-10 години

над 10 години

5

5

12

14

6

Смесени бракове (с българка) - 27
При изследването на имигрантските общности езиковият проблем е от първостепенно
значение. Точната преценка на тези и други фактори е особено важна за анализа на
процесите. В този смисъл могат да се направят следните уточнения:

• Всички интервюта, взети от имигранти от Близкия и Средния Изток, бяха
проведени на български език. Респондентите владеят в различна степен езика, но в
повечето случаи той е на много добро ниво, което позволява достатъчна свобода
на изразяване.

• Повечето от интервютата се проведоха в обичайната за респондентите работна
среда – магазини, ресторанти, закусвални, сергии, автосервизи, джамии. Един от
проблемите при този начин на взимане на интервюта е невъзможността на
18

респондентите да осигурят изолирано място, където разговорът да не бъде
прекъсван от случайно влизащи хора. Поради естеството на работата си, някои от
респондентите бързаха да приключат накратко с въпросите и да се завърнат към
непосредствената си дейност. Това често налагаше да се редуцира броят на
обсъжданите теми.

• Разговорите обикновено се записваха на ръка със съгласието на респондента. В
някои случаи (по личната преценка на анкетьора) разговорите не бяха
документирани, но основни части от тях бяха записани или използвани по-късно
при подготовката на цялостния анализ. При интервютата не бе използвана видео- и
аудиозаписваща техника, тъй като това би внесло допълнителен елемент на
несигурност у респондентите.
Теренната работа протече в обичайните рамки. Първоначалните опасения за
усложнен терен след терористичните удари в САЩ от 11 септември не се потвърдиха.
Степента на отзивчивост на респондентите беше сравнително висока, което улесни
работата на екипа.
При много по-трудни условия протекоха интервютата и попълването на анкетните
карти в периода след бомбардировките над Ирак и разполагането на войските на
антитерористичната коалиция в следвоенния период. Нарастващото напрежение в света,
свързано с терористичните актове на Ал-кайда, затвори и в изевстна степен капсулира
арабските имигранти в България, особено онези, които са нови и слабо адаптирани, както
и единици сред тях, които са силно вярващи, активно практикуващи, проповядващи
нетрадиционни за България направления в исляма. Това наложи през този период в екипа
да бъде включен мюсюлманин, който се превърна в посредник и медиатор на екипа.
Правна уредба
Най-важният закон, свързан със статута на имигрантите, е Законът за
чужденците в Република България (ЗЧРБ) от 1998 г. Този закон е приет на мястото на
предходния Закон за пребиваване на чужденците в Народна Република България от 1972
г. и е изменян многократно, за да се приведе българското законодателство във възможно
най-пълна хармония с европейските стандарти. Според ЗЧРБ (чл.2), “чужденец” означава
всяко лице, което не е български гражданин, или лице, което не се разглежда като
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гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство и притежава
официален документ, удостоверяващ това му качество. Съществуват три възможни
режима на пребиваване на чужденци в България: краткосрочно за срок до деветдесет дни
и дългосрочно, което се подразделя на: продължително – за срок до една година;
постоянно – за неопределен срок.
По отношение възможностите за работа на чужденци ЗЧРБ предвижда следното:
тези, които имат разрешение за постоянно пребиваване в България, попадат под режима,
важащ за български граждани. Пребиваващите на другите две основания също могат да
работят след разрешение от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), но
само при работодателя и за срока, определен с разрешението (чл.33 ЗЧРБ.). Самото
желание да се работи на територията на страната след разрешение от МТСП е основание
за издаването на разрешение за продължително пребиваване. Работещите на територията
на България чужденци имат всички права и задължения, важащи за българските
граждани, освен ако не съществува международен договор, в който е предвидено нещо
друго.
Последният Закон за заетостта (01.2002) и наредбата (04.2002) отменят
разрешителния режим за семейства на чужди работници за достъп до трудовия пазар.
България напредва в осигуряване на свободното движение на хора. Процесът на
европейска интеграция е сериозна причина българските власти да се стремят към
политика на толерантност и недискриминация към чужденците, основана на предоставяне
на всички индивидуални права и свободи, без разлика на раса, етнос, религия.
Друг нормативен акт е Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) в сила от края
на 2002 г. Той отмени приетият през 1999 г. Закон за бежанците, отново с цел
българското законодателство да бъде синхронизирано със световните и европейски
стандарти. ЗУБ даде по-систематична и организирана уредба по въпросите на бежанците,
предоставянето на право на убежище, хуманитарната и временната закрила. Лицата,
получили убежище или статут на бежанци, имат равни права на пазара на труда като
всички български граждани. Ограниченията се отнасят до някои политически и
граждански права: участие в избори за държавни и местни органи, в национални и местни
референдуми, членство в политически партии; заемане на длъжности, за които със закон
се изисква българско гражданство.
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Ползващите се с хуманитарна закрила се приравнени към чужденци с разрешение
за постоянно пребиваване на територията на България. Всички лица, попадащи в тези
категории, имат пълна възможност да работят и да получават синдикална закрила.13 Това
се потвърждава и от разпоредбата на чл.70 от ЗНЗ, според който чужденците с
разрешение за постоянно пребиваване, както и тези, на които е предоставено убежище,
статут на бежанец или хуманитарен статут, имат право да работят, без за това да се иска
предварително разрешение от Агенцията по заетостта. Колкото до получилите временна
закрила, те също имат право на труд, но само при условия, определени с акта на
Министерския съвет, предоставящ им временната закрила.
Арабската имиграция
Исторически преглед
До средата на 60-те години на ХХ в. броят на чужденците от Близкия и Среден
Изток, живеещи в страната, е незначителен. В началото на 60-те години като елемент от
идеологическата борба на социалистическите страни започва политика на привличането
на младежи от “развиващите” се страни за обучение в българските университети,
институти и военни училища. От втората половина на 60-те до 80-те години у нас са
приети десетки хиляди младежи. В този процес особено внимание се обръща на
стратегически важните страни от Близкия и Средния Изток. За по-добрата регулация на
притока на чуждестранните студенти България сключва споразумения на различни нива с
редица страни от региона. Големият брой на чуждестранните студенти налагат
създаването през 1965 г. на специализиран Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).
Тази първа вълна на чужденци в България е доста еднородна. Съставена е
изключително от младежи между 20 и 30 години, които остават в страната за времето на
своето следване (от 3 до 7 години). След този срок по правило те се завръщат в родните
си страни. Една малка част от тях, сключили брак с българки, остават да живеят в
България.

13

Отмененият Закон за бежанците предвиждаше по време на самото производство за предоставяне статут
на бежанец съответното лице да извършва работа, организирана от Агенцията за бежанците, хипотеза,
която отсъства в съответстващата разпоредба на ЗУБ.
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От тези смесени бракове от 70-те и 80-те години произлиза второто поколение
имигранти, носещо не само смесени антропологични особености, но и специфична
национална и конфесионална идентичност.
След 1989 г. променените обществено-икономически процеси в България създават
условия за нова имиграционна вълна от Близкия и Средния Изток. Тя има значително похетерогенна структура. Освен чуждестранните студенти, чийто брой значително намалява
през 90-те години, в България идват голям брой дребни предприемачи и търговци.
Имигрантите в България не са "отчаяните крайно бедни" в своите страни. Те са по-скоро
от средните социални слоеве: 10% с висококвалифицирани професии, 28% са били учащи
(студенти и ученици), 25% са имали собствен бизнес или са били занаятчии. Едва около
10% от тях са били безработни и само около 6% са упражнявали нискоквалифициран
труд.
Сред предприемачите и търговците ясно се различават две групи. Преобладават
хората, идващи за първи път в България, без предварителни познания за страната и
невладеещи български език. Като основен проблем в началото те посочват езиковата
бариера. Интересно е, че почти всички успяват да проговорят на български след втората
година. Усвояването на езика става основно чрез самообучение и частична помощ от
сънародници.
Втората група се състои от бивши студенти, завършили образованието си в
страната през 70-те и 80-те години. Тяхното повторно завръщане в България няма връзка
с някогашното им обучение. Сега те се занимават главно с търговска и посредническа
дейност. Добрите им познания за страната и владеенето на езика е основа за
безпроблемната им адаптация.
Високите нива на адаптивност са характерни основно за сирийците, иракчаните и
ливанците, но това може би това се дължи и на факта, че те са най-многобройните и найстарите общности в България.
През последните няколко години се наблюдава значително увеличение на групата
на бежанците, които формират нов важен дял от пребиваващите в страната чужденци. Те
обаче ще бъдат предмет на отделно изследване. Доколкото такива хора попадаха в нашата
анкетна извадка, може да се каже, че те не притежават собствен финансов капитал.
Обикновенно работят като наемни работници - продавачи или хамали в магазините и

22

сергиите на свои сънародници и доста по-трудно се адаптират към новата
действителност.
Моментна снимка на общността
Като се опираме на единствената сигурна цифра - броя на арабите в преброяването
през 1992 г., както и на паралелното натрупване на емпирични данни от двата екипа антрополози и социолози, нашият екип определя числеността на легално пребиваващите
и работещи официално араби имигранти в България през 2004 г. на около 17 000 души.
Нашата хипотеза е, че има приблизително още толкова араби, пребиваващи в България с
неизяснен статут.
Основната маса от имигрантите от Близкия и Среден Изток, живеещи постоянно в
България, са между 25 и 45 години – предимно мъже, жените са по-малко. Средната
възраст на арабските имигранти е 37.8 години.
В работен порядък сме разделили пристигането на имигрантите от Близкия и
Средния Изток и Магреба на три периода: до 1990 г., между 1991-1997 г. и след 1997 г.
Пиковите години на всеки от тези периоди са съответно 1986 г., 1993 г. и 2000 г. Това ни
даде възможност да проследим динамиката на миграционния процес: до 1990 г. са
пристигнали около 32%, през втория период - близо 42% и през третия - около 26%.
Съвършено видима и логична е тенденцията средната възраст на имигрантите до 1990 г.
да е най-висока - около 42 години, следват имигрантите от втория период - около 38 г. и
от последната вълна - около 33 г.
Същата е зависимостта между времето на пристигане в България и семейния
статут на имигранта - 81,7% от пристигналите до 1990 г. са семейни, около 72% от
пристигналите в периода между 1991-1997 г. и малко над 44% през последния период.
Особено трудно е да се изведе половата структура на имигрантската общност, тъй
като арабските жени не работят, а никой от нашите респонденти не ни допусна да
интервюираме съпругата и децата му в къщи. С много уговорки допускаме хипотезата, че
жените са само около 4-10% от арабските имигранти.
Най-голямо е присъствието на сирийците, които съставляват около половината от
“арабската” общност. Значителен е броят също и на имигрантите от Ливан - 14%, Ирак 10,3%, “Палестина” - 8,1% и Йордания -3,6%. Сравнително малобройни са имигрантските
общности от Пакистан - 0,4%, Афганистан -1,8%, Египет -1,8%, Иран - 4%, Йемен - 3,1%,
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Саудитска Арабия - 1,3%. Сравним е и делът на имигранти от Магреба: Алжир - 1,3%,
Мароко - 2,2%, Тунис -2,7%, Либия - 0,4% .
Характерно за арабскаите имигранти е, че произхождат от големите градове или
столиците на съответните страни. Едва 3,6% имат селски произход. Това предопределя и
професионален профил, с който пристигат в България: преобладаващата част са били
занаятчии и търговци в родината си - типично градски професии.
Териториално имигрантите са концентрирани в преобладаващата си част в София.
Според самите анкетирани, броят на техните сънародници извън столицата е малък – посъществени имигрантски общности живеят в градовете Пловдив14, Варна, Бургас,
Пазарджик, Плевен, Перник, Търново, Ямбол, Благоевград и др. Представители на
имигрантите от Близкия и Средния Изток има в около 23 от големите градове в страната.
Имигрантите се насочват към столицата и големите градски центрове, където има
добре развита търговска инфраструктура. Не се забелязва тенденция сред арабските
имигранти да търсят заселване в градове със значително присъствие на местни
мюсюлмани. Всъщност тенденцията е точно обратната - арабите избягват да се заселват в
онези градове, където живеят компактни маси от турското малцинство. За наша изненада
в социологическата извадка в Кърджали попадна само един имигрант от Йордания,
докато представителите на китайската общност бяха доста повече. Същото може да се
каже и за Разград - трима ливанци и един сириец от извадката са избрали за заселване
град с голяма местна мюсюлманска общност, а в Хасково има двама имигранти от Сирия
и Йемен. Единични са случаите на имигранти, които са се установили целенасочено в
села, населени с преобладаващо мюсюлманско население - например с. Сърница, където
има двама преподаватели в ислямското училище от Саудитска Арабия, представители на
уахабитското направление. Единични случаи има и по причина на брак с местна
мюсюлманка.
Що се отнася до избора на квартал в съответния град, 58,2% от имигрантите
живеят в квартали само сред българи, 2,8% живеят в съседство с турци, 2% сред роми,
14

Проучванет,о проведено в Пловдив през март 2003 г., показа, че броят на постоянно живеещите
имигранти от арабските страни, според анкетираните, е около 800, а според специализираните полицейски
служби те са 600. Според наблюденията на нашия екип в Пловдив пребивават нелегално и неуточнен брой
араби от Близкия и Средния Изток. Някои респонденти сирийци и ливанци твърдят, че броят на арабите в
Пловдив реално е около 1500 души, сред които само натурализираните сирийци са 200 души. Това
твърдение също беше в полза на нашата хипотеза, че арабите с неизяснен или нелегален статут са почти
толкова, колкото и легалните имигранти.
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37%в смесена среда са около (българи, арменци, евреи, роми, турци и други имигранти).
67,6% от арабите твърдят, че там, където живеят, има и други имигранти от различни
страни.
Нивото на доходите на живеещите в кварталите, където са се заселили
имигрантите араби, се оценява като: ниско според 25,7% от имигрантите, средно - 58,7%
и като високо от 15, 6%. Тези оценки в общи линии напълно съответстват на посочения
избор на квартал.
Интересна е констатацията на 37% от арабите, които твърдят, че в училищата,
където учат децата им, има и други деца на имигранти, което ясно показва тенденцията за
нарастване и плавно диспергиране на арабските имигранти сред българското мнозинство.
Когато анализирахме избора на местоживеене, установихме, че има случаи на
заселване на араби в ромските квартали на някои градове, където преобладават ромите
мюсюлмани и ромите, които се идентифицират като турци. Това са нетипични заселвания
с цел да се проповядва някакво направление на исляма - Хаджихасан махала,
Столипиново, Шекер махала в Пловдив, както и в Пазарджишката махала. Вероятно и в
други ромски квартали в страната. Проповедниците принадлежат към школите: уахабия15,
хабешия16, нурсия17, както и към суфитското направление18. Някои от тези проповедници
от Ливан, Саудитска Арабия, Иран, Турция, Сомалия, Германия19 събират по 100-300-500
до 1000 души ученици - в основната си част роми мюсюлмани. За други от имигрантите
изборът на ромския квартал се мотивира от отсъствието на предразсъдъци - добре приети
са, лесно намират нископлатени наемници за работа, а срещу малки стимули ученици и
приятели.
Освен улицата и ромските квартали, джамиите са основни средища за теологични
дискусии, за спорове и печелене на привърженици и прозелити от различни ислямски
школи, както и сигурно място и време за срещи на имигрантите мюсюлмани - на
петъчната молитва.
Най-многобройна в България е сирийската общност - средно 48-50% от
анкетираните. Причините са основно две: големият брой завършили висшето си

15

уахабия хабешия 17
нурсия 18
суфия 16
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образование в България през 70-те и 80-те години и географската близост между двете
страни. Тези два фактора са определящи и за значителното присъствие на палестинци,
ливанци, иракчани.
По-малобройни са общностите от Средния Изток – иранци, пакистанци,
афганистанци. Причините отново са свързани с горепосочените два основни фактора:
броят на студентите, завършили образованието си в България, и географската
отдалеченост. Последният фактор е особено показателен. Почти всички анкетирани
заявяват, че за придвижването си до България използват главно автобусните линии. От
страните от Близкия Изток това пътуване трае между 30 и 50 часа, а от страните от
Средния Изток между 40 и 120 часа. Въздушни линии са използвали под 5% от
анкетираните.
Икономическа дейност
Основната част от имигрантите от Близкия и Среден Изток се занимават с
търговия на хранителни стоки - месо, захарни изделия, търговия с дрехи,
ресторантьорство,

автосервизи,

продажба

на

авточасти.

Повечето

респонденти

отбелязват, че са дребни търговци с малък капитал и ограничени възможности. В
собствените им страни те се чувствали притиснати от големите икономически актьори,
монополизирали националните пазари, така че единственият им изход e в търсенето на
външни възможности.
Капиталът, с който пристигнат в България, обикновено е между 10 и 40 хил.
долара, рядко по-голям. При наемането на търговски обект по правило участват няколко
съдружника, които обединяват наличните си средства.
По отношение на трудовата заетост имигрантите са разпределени по следния
начин: с търговия на едро се занимават 20,1%, с търговия на дребно - 46,9%. В сферата на
услугите са заети около 27,8%, а в производството - едва 4,3%.
Висококвалифициран труд/услуги извършват 9,7% от арабите, собствен бизнес в
сферата на търговията с храни, кафе, ресторантьорството имат 7,2%, собствен бизнес като
търговия с дрехи, обувки, чанти, платове - 14,5%, други 14% имат собствен бизнес в
търговията с битова техника, бяла техника и електроника, а около 10% се занимават с
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Проповедниците не следват обичайните миграционни посоки, а пристигат откъдето са изпратени или
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неизяснен вид търговска дейност. Имигрантите със собствен бизнес в търговията с авточасти са 12,1%, работниците в търговията -14,5%, готвачите - 9,2%, в занаятите и
производството са заети 7,2%, а 1% работят нискоквалифициран труд.
Сред арабите имигранти отсъстват бедстващи и ниски слоеве, преобладаващата
част гравитират около средния за страната и малко по-висок стандарт.
В нашите анкети и разговори с респондентите беше обсъждан и въпросът за
удовлетвореността или за разминаването между желания и реалност. Голяма част от
висшистите, особено от първата заселническа вълна, се препитават в момента чрез
собствен бизнес, но чувстват вътрешна неудовлетвореност, че в България не е имало
подходящи условия, за да се реализират като специалисти с добро заплащане.
Висококвалифициран труд осъществяват едва една десета, а три пъти повече биха желали
да го практикуват (27,4%), като близо 51% от тях са от първата вълна.

Нашите

респонденти се чувстват като нереализирани агрономи, инженери, адвокати, лекари,
зъботехници, архитекти, археолози, военни, специалисти по външна търговия,
журналисти, икономисти, компютърни специалисти, кинезитерапевти, университетски
преподаватели, преводачи и др.
Високообразованите имигранти не съумяват да се примирят с унизителното
заплащане на специалистите в България и избират собствения бизнес като възможност да
осигурят по-висок стандарт на семействата си. По същата причина българските
специалисти напускат България и търсят по-адекватно заплащане за престижните си
специалности, включително и в страните, откъдето са дошли нашите имигранти: арабски
лекари и архитекти като търговци на авточасти в България; български лекари и архитекти
като гастарбайтери в арабските страни.
В процеса на преструктуриране на пазара в България, според оценките на самите
имигранти, могат да се обособят 3 периода: 1990-1995 г., 1996-1997 г. и след 1998 г.
Първият е бил изключително благоприятен за търговска дейност. Характеризира се с
високи обороти и печалби, ниски данъчни разходи, относително устойчиви, макар и
намаляващи, равнища на покупателни възможности на населението, слаба конкуренция.
През този период в България идва основната маса чужденци, занимаващи се с търговска и
обслужваща дейност. Повечето анкетирани споделят, че били особено впечатлени от

където са проповядвали преди това
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ниските наеми за търговските площи и магазините. По същото време в Дамаск те са били
10 пъти по-високи.
Вторият период (1996-1997) се определя като време на застой с тенденция към
намаляване на оборотите и печалбите. Изтъкват се два основни фактора за влошената
стопанска конюктура. Единият е свързан с насищането на търговската среда и общото
намаление на оборотите на отделните търговци. Вторият е свързан с финансовата
дестабилизация, шока от хиперинфлацията и последвалото спадане на общото ниво на
покупателните възможности на населението, което свива значително своето потребление.
Третият период (след 1998 г.) се определя като период на стагнация и спад на
печалбите. Изтъква се рязкото увеличение на данъчните разходи и държавният контрол.
Значително са стесняват възможностите за двойно счетоводство и укриване на реалните
обороти и печалби. Някои вече мислят за търсене на нови възможности в трети страни, а
други смятат да изчакат, докато стопанската конюктура се подобри.
Очакванията за бъдещето са неясни: "Чакаме царят да направи нещо, че нещата с
бизнеса да тръгнат”. Повечето анкетирани заявяват, че не биха могли да правят планове
за следващите 1-2 години, защото законите се сменят всеки месец, а данъците се
повишават: “Сега вече работим на загуба и както вървят нещата, май ще прекратим
бизнеса си”.
Всичко това е една от причините през последните години потокът от имигранти от
Близкия и Среден Изток да намалява.
Език
Нашите наблюдения, че арабите бързо научават езика и лесно се адаптират в
новата културна среда, бяха интерпретирани от респондент арабист по следния начин:
"Според спецификата на собствения им език, арабите са улеснени да се адаптират бързо
към чужда езикова среда. Освен това като мюсюлмани те гледат на християните през
кораническото послание, че са равнопоставени религии, че са се установили сред хора на
Писанието (ахл-ал китаб). Това помага на имигранта да приема местните хора, българите,
като близки на себе си. Идеята на исляма е, че той коригира, че той не е нещо повече от
последен коректив на юдаизма и християнството, с които е същностно идентичен."
По отношение на усвояването на езика може би трябва да се направи още една
характеристика на арабите. Тяхната традиция за обучение е свързана със запомняне.
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Защото най-важно за мюсюлманина е, ако има способността да наизусти Свещения
Коран, да стане хафъз и през целия си живот да цитира по памет откъси от свещените
текстове. Поради това би могло да се преположи, че арабите притежават силни
мнемонични и по-слаби аналитични способности. В този смисъл арабските студенти
срещат първоначално затруднения при адаптацията си към нашата образователна
система. Тяхната култура е култура на запомнянето, на буквалното предаване на текста
без негова критика и те по-трудно приемат необходимостта да интерпретират.
Ако се позовем отново на нашия респондент арабист, неговата оценка е следната:
"Арабският език за мен в структуралистко отношение е план на изказване, с трудно
доловим план на съдържание. Например в арабския език има хиляди думи лексика,
свързани с камилата, но няма понятие за камила по принцип. Арабският език е езикът на
поезията, но не и език на философията. Самите мъдреци казват: ако поставят в красива
градина един арабин и един грък, арабинът ще напише поема, в която на всяка тичинка на
цветето ще се даде име, докато гъркът ще се замисли за причините за битието, за
метафизиката… Във вербален план арабският език е изключително богат, - в Лисан-и
араб, лексикон от ХІV век, има около 4 милиона думи, но на нас, европейците, не ни
достига съдържание и затова е толкова трудно за превод. Чудото в исляма е
лингвистично, а чудото за нас европейците е материално. Свещеният Коран е чудо,
защото е божественото слово, то е най-красноречивото възможно, което не може да го
имитира нито човек, нито джин - това е мюсюлманската концепция за Чудото, а оттам и
култът към думата в исляма и като последствие - думата като дело."
При обсъждане на диалогичността между народите, религиите, съсловията, един
от нашите респонденти - лекар от Мароко - подчерта именно този култ към думите,
характерен за арабската култура: "Хората трябва да си говорят, докато изпаднат в
транс!" Друг наш респондент от Ирак на упреците ни, че е умопомрачителен атеист, се
защити с думите: "Прочел съм всичко за световните религии, изчел съм и Хегел, Спиноза,
Шопенхауер…Търсих го този Бог и не го намерих. Къде е? Вярвам в две неща, които са
записани в Свещения Коран: "да говориш красиво и да правиш добро".
Подобен култ към думите е съществувал в културата на друидите като част от
келтската цивилизация. Те са стигали до крайност, в която не признават писаното слово,
защото са смятали, че това го фиксира, вкаменява и словото не може да се развива. В
исляма имаме подобно нещо - известен е бунтът срещу халифа Осман, защото той
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регистрира Свещения Коран. Той си позволява да извърши нещо, което не е вършено
дотогава въобще, защото се е смятало за оскверняване на Словото Божие. Сунната,
хадисите на Мохамед започват да се фиксират век и половина след възникването на
исляма и то след вековен период на забрана за регистрацията, абсолютна, тотална забрана
на записването. Всичко се помни наизуст, като традицията на устното предаване има
своите съвременни измерения. Този фактор вероятно е важен като предварителна нагласа
към новата културна среда. Няма основания за обобщения, защото той не е приложим
към целия арабски свят, нито пък към мюсюлманите от различните ислямски догматични
школи.
Религиозност
Несъмнено това е една от най-деликатните теми в настоящото изследване.
Имигрантите мюсюлмани са хетерогенни по отношение на степента на привързаност към
исляма, както и на спазването на обредността и ритуалите. Различават се и в симпатиите
и принадлежността си към различните школи и направления на исляма, както и в
противоречивото отношение и оценката на онази система от религиозни правила, в която
са израснали, били са възпитавани и която са напуснали като емигранти.
Една немалка част от арабите имигранти изпитват облекчение, което рядко и
трудно споделят, че са напуснали строгите религиозни правила, норми и ограничения в
семейната среда и като цяло в родината си. Те се наслаждават на новопридобитите
свободи, на собственото си разкрепостяване от догматичните норми след установяването
си в България. Отърсването от цяла система от сложни правила, които предполагат
множество ограничения в деловия и в личния живот, а следователно и по-малко
материални и обществени придобивки е несъмнен фактор за избора на страната приемник.
84,9% от арабите имигранти се декларират като мюсюлмани, 6,4% са арабите
християни, като атеисти се обявяват 7,8% , 0,9% принадлежат към други деноминации.
Интересен е анализът на тези данни, разпределени според периодите на заселване в
България. Най-висок е процентът на атеистите сред най-старите заселници от първата
група до 1990 г. - 10,0% . Това са преобладаващо студентите, учили в България по линия
на "социалистическата солидарност с братските народи". Техният атеизъм има и друга
логика, защото сред първата вълна на заселници от Близкия и Средния Изток е най-висок
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процентът на имигрантите, живели в родината си в столицата, т.е. най-модерното и
голямо населено място - 48%. Не може да се направи констатация, че този процент е найвисок сред първата вълна заселници, тъй като те са живели най-продължително в
социалистическа атеистична България, защото следващите по брой деклариращи, че са
атеисти - 7,1% - са от имигрантите от третата вълна с най-активна година на пристигане
2000 г. Най-малко са декларираните атеисти от втората вълна (1991-1997 г.) - 4,5%.
Тези данни се подсилват от отговорите на въпроса "Изучават ли децата ви вашата
религия?". 40% отговарят утвърдително. От тях най-многобройни са дошлите в България
през периода 1991-1997 г. - 54%, следват ги имигрантите от първата вълна - 31,1%. Само
12,5% от дошлите след 1997 г. отговарят утвърдително, но трябва да се има предвид, че
сред тях е най-ниският брой на семейните с деца.
Ето разказът на респондент сириец, лекар по образование и съдържател на арабски
ресторант в Пловдив по темата за религиозната адаптация и компромисите с вярата в
новата среда: "Дойдох в Българя като студент по медицина през 1984 г. Бяхме 220
момчета и 3 момичета. Сега от тази група тук останахме 25 души, женени за
българки. Останалите си заминаха. След дипломирането си работих няколко месеца
като лекар в Кърджали със заплата 90 лв. и не можех дори транспорта да си плащам.
Бизнесът на баща ми и братята ми (8 братя и 2 сестри) в Сирия е ресторантьорство.
Само аз емигрирах. Имах се за повече от братята ми и исках да сложа бялата манта.
Харесва ми в България, защото тук няма дискриминация. Бил съм в Швейцария и
Германия - там е много по-лошо в това отношение. Вярващ мюсюлманин съм. Не ходя в
джамията, защото продавам алкохол, а това е харам (грях). Нямам право да посещавам
джамията и да общувам с праведните вярващи". Респондентът обяснява, че е въпрос на
етика от негова страна, след като е приел правилата в България и изкарва хляба си чрез
търговия с алкохол, да се самоотлъчи от общността на чистите вярващи. Разказва ни как
майка му дошла да му гостува в Пловдив. Разгледала с голямо въодушевление
ресторанта, одобрила постиженията на сина си и изведнъж съзряла бара и бутилките с
алкохол. Посочила с пръст и пребледняла от страх попитала: "Това тук какво е?" Той бил
принуден да я излъже, че в България така е прието, това е традицията, но той, нейният
син не взима пари за алкохола, който се сервира в ресторанта му. Майка му се успокоила
донякъде, но нашият респондент попаднал в капана на още един тежък за мюсюлманина
грях - да излъжеш майка си.
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Този разказ предизвика гнева и презрението на мюсюлманина от нашия екип:
"Лицемер, оцени той нашия респондент, ислямът никога и на никого не пречи. В което и
кътче на света да живееш, каквито и да са местните правила, ти знаеш, щом си
мюсюлманин, как да се държиш, как да живееш и какви правила да следваш. Той просто
е мюсюлманин само по произход, но не е по същност".
Изводи за степента на религиозност и на пренасяне на ислямската традиция в
страната-приемник могат да се направят и от разговорите за мястото на жената в
семейството. Тук отговорите на респондентите са почти идентични и сред трите
преселнически вълни. Средно 41,2% от арабите отговарят, че най-важното за жената е да
отглежда децата, 14,7% - да гледа къщата, 27,9% - да прави това, което според нея е найважно (всъщност имат предвид за дома и семейството) и едва 16,2% смятат, че жената
трябва да работи наравно с мъжа.
В семействата на 54,7% от арабските имигранти децата системно изучават
традициите, ритуалите и историята на исляма и на етническата група/род. 62% имат
грижата децата им да учат родния си език. 10% търсят възможност децата им да учат в
училището, където са повечето деца от тяхната националност (училищата към
посолствата и трите софийски училища, където се изучава арабски език), 18,2% се
ориентират към частни училища, 1,2% от имигрантските деца са оставени да учат вкъщи.
10,3% не желаят децата им да учат в България, за да не се претопят и да не загубят чрез
светската образователна система своите мюсюлмански добродетели. Това са вероятно и
имигрантите, които в перспектива имат планове да се завърнат в родината си.
Преобладаващата част от родителите - 42% - насочват децата си към най-близкото
до дома училище, а други 19% биха искали да изпратят децата си във възможно найдоброто българско училище.
Имигрантите от Близкия и Среден Изток в България не подчертават характерните
за арабско-мюсюлманския свят културно-религиозни белези. Мъжете се обличат със
светски дрехи, идентични с тези на българите, не носят бради - в някои случаи само
мустаци, не покриват с шапки главите си, рядко държат в ръцете си броеници. По-силно
застъпени са мюсюлманските елементи при жените. По правило те ходят с фередже или
негов модерен вариант, пребрадени са с бяла кърпа, а при религиозни празници украсяват
върховете на пръстите си с къна. При децата културно-религиозните белези са слабо
изразени или напълно липсват.
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Широкото навлизане на светски елементи в облеклото при мъжете се обяснява от
самите анкетирани с желанието им да не се различават от българите: “Щом живея тук,
трябва да се обличам като българите, да се държа като българите”. За навлизането на
светските елементи влияние оказва и високият процент на смесените бракове.
Трябва да се отбележи и сравнително ниската религиозност на анкетираните.
Малко от тях спазват религиозните забрани за употребата на определени храни,
алкохолни напитки и ограниченията за хранене по време на месец Рамазан. Посещението
на джамия също не е сред важните приоритети. Самоопределението мюсюлманин е преди
всичко изява на културна идентичност и произход и не е пряко обвързана с религиозните
практика.
Нашата хипотеза е, че стриктно придържащите се към религията и традиционната
обредност мюсюлмани, както и привържениците на някои по-крайни направления и
школи в исляма, наброяват между 2 и 8% от цялата мюсюлманска имигрантска общност.
Това са онези 8% имигранти, чиито жени нямат нито една приятелка българка, 4,3%,
чиито деца нямат нито един приятел българин, онези 1,2% имигранти, които обучават
децата си вкъщи, онези 10,3% респонденти, които независимо, че са избрали България за
втора родина, отхвърлят възможността децата им да учат в българските училища от страх
да не бъдат изложени на неприемливи за мюсюлманите влияния. Ядрото на тази група са
представителите на нетрадиционни за България школи и направления в исляма (уахабити,
нурсии и хабешии), които практикуват като ислямски пропагандатори сред местните
мюсюлмани (2,7%).
Брачна и семейна практика
Важен индикатор за интеграция е високият процент на смесените бракове - над
70% от анкетираните сирийци. Такъв брак се оценява като престижен и желан. Липсват
точни данни, но броят на смесените бракове е много висок. Тази констатация се подкрепя
и от ниския процент на жените имигрантки от Близкия и Средния Изток (около 10%),
съчетан със стремежа на самотните имигранти да си намерят в най-кратък срок брачен
партньор или приятелка. Впрочем не са редки случаите, когато в процеса на своето
придвижване, имигрантът създава семейство във всяка от страните, където се е задържал
за по-продължителен период от време. Такава история ни разказва респондент от Иран:
баща му е дошъл преди десетина години в София като политически имигрант.
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Прехвърлил се е в България след престой в Германия. Във всяка страна бащата имал по
един брак и по едно дете. Нашият респондент е детето от брака в Иран, има сестра в
Германия и малко братче в София. В момента пред него стоеше дилемата дали да замине
за Германия, където тамошната му мащеха боледувала тежко и го поканила да отиде, за
да поеме бизнеса и грижата за сестра си.
Този характерен за имиграцията от Близкия и Среден Изток феномен на висок
процент на смесените бракове може да се обясни с културия модел в арабските страни, че
един мъж не бива да стои дълго време без жена, с предпочитанията на арабите към жени с
по-бяла кожа и светла коса. Трябва да се прибави и невероятно бързото научаване на
български език. Секуларизация на арабите от Сирия, Ирак и Ливан определят липсата на
религиозни предрасъдъци относно брака с християнка. Интересно е, че с изключение на
три случая, за които не стана ясно етническата и религиозна принадлежност на съпругата
(вероятно ромски жени), анкетираните заявяваха, че са женени за българки-християнки.
Сред арабите няма предразсъдъци по отношение на съжителството и сключването на брак
с жени от ромски произход. Дори в някои случаи те се възползват от брачната традиция
на ромите, която допуска ранни бракове за момичетата и сключват традиционен
(ритуален брак, не регистриран в съответните официални институции) брак с момичета
между 14-16 г. Близък до мюсюлманската традиция е и обичаят за плащането на "баба
хаккъ" за момичето - един вид откупуване на дъщерята от бащата. Трябва да се
подчертае, че това са единични случаи, преобладават браковете с българки.
Към причините за смесените бракове може да се добавят и затрудненията на някои
имигранти да се оженят в родината си обикновено по социални (класови, кастови,
кланови, родови) и финансови (невъзможност да се осигурят средствата за откупа и за
дарове на потенциалната съпруга) причини, което в някои случаи е и един от мотивите за
миграцията. Изискванията на арабското общество за сключването на брак са толкова
високи към мъжа, че той въобще не пристъпва към тази крачка, преди да е натрупал
достатъчно богатство и социални възможности.
Респондентка - специалист по Близкия Изток твърди, че "несъмнено част от
имигрантите идват, за да натрупат брачен опит в България, тъй като в техните общества
предбрачните контакти не се насърчават, а в някои страни са строго санкционирани.
Причината да дойдат тук, а след това да останат дълготрайно, понякога е свободата на
общуването с другия пол, сексуалната освободеност, спрямо техните критерии и
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традиционен опит." Имигрантът се стреми да избяга от изискванията на арабското
общество за брак, който представлява сделка със строго определени посредници, правила
и договори. Това често се използва сред етническите обиди, които получават при семеен
конфликт от местната си жена: "Вие, арабите, като сте неспособни за нищо, се жените
за нас българките, защото сме готови да ви вземем без нищо - за едната любов."
Смесените бракове са еднопосочни -

в България няма бракове на арабки с

българи. Арабинът мюсюлманин може да се ожени, без да е задължително жената да
приеме исляма. При мюсюлманите важи старият римски принцип, че "детето е на леглото
на бащата". Категорично е правилото, че децата принадлежат на бащата и жената няма
права върху тях в случаите на раздяла. Самият ислям е антиматриархална революция.
Статутът на жената преди исляма е различен - в Мекка жената е на почит, тя в много
случаи доминира и има първостепенна дума. Медина е силно повлияна от юдеохристиянската традиция и оттам идва друго отношение към жената и женското начало,
крайно принизяващо и безправно. Пророкът Мохамед прави голям компромис между
Мекка и Медина по отношение на социалната роля на жената.
Когато споделяме, че не сме успели да разговаряме с повече от 3-4 жени
имигрантки, нашият респондент арабист ни разказва за статута на арабката: "Жената
наистина е до голяма степен затворник на дома. Но арабите гледат с много добро око на
образованието. В Университетите в Ирак преобладаваха момичетата. Когато става дума
за зестра, семейството на образованата жена получава много повече пари за нейния
откуп. Наистина тя рядко след това прилага в живота образованието си, но то е повишило
цената й. Не трябва да се учудвате, че не сте срещнали работещи жени сред имигрантите,
защото е въпрос на чест за мъжа да се грижи за семейството си и да осигурява всичко. Да
разрешиш на жена си да работи означава, че си доста изпаднал като мъж. При тях има
извънредно силно чувство за солидарност, затова, ако тръгне жена ти да работи, е ясен
знак, че си отхвърлен от самия род, защото родовата солидарност трябва веднага да
задейства, когато някой от членовете на рода е в неблагоприятна ситуация."
В арабските страни съществува племенна структура, но тя е твърде дисперсна като
организация. Племенната организация е наследена от предислямската епоха, но и тогава е
била нехомогенна, вероятно заради номадизма. Твърди се, че ислямът я отменя, като
въвежда на мястото на племенната структура религиозната общност, но на практика и
това не е така. Фактически сега начинът на организиране на обществото е не толкова
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племенен колкото родови. По времето на Саддам Хюсеин се набляга върху родовата
принадлежност, за да се разделя обществото, за да са поставени родовете в конкуренция и
противопоставяне.
Що се отнася до отношението към синовете - то е еднозначно. Първото дете
трябва да е син и дори арабинът се именува по първото си дете: Абу Хасан, Абу Ахмед баща на Хасан, баща на Ахмед. Възприема се за обидно и унизително да си Абу Фатима баща на първородна дъщеря. Нашият респондент арабист ни цитира Корана, в който е
казано, че когато получат вестта, че им се е родило момиче "лицата им стават черни и
изпълнени със сдържан гняв".
Според мюсюлманското право детето юридически и фактически още при
раждането си приема религията на бащата. При честите бракове мюсюлманин немюсюлманка тя може да си запази религията, защото това е без значение за
поколенията. Но в редките случаи немюсюлманин - мюсюлманка, той трябва да приеме
исляма, за да може потомството да бъде в лоното на исляма.
Интересен е статутът на майката, която в арабско-мюсюлманските общества се
сакрализира.. Това е арабска предислямска традиция на култ към майката, добре застъпен
и в поезията. Нашият екип научи за случай на убийство на имигрант от Египет преди
няколко години поради псувня на майка.
Що се отнася до примогентура, нещата юридически са уредени по-справедливо в
исляма в сравнение със западноевропейската практика. Първородният син няма поособен статут. Според Корана разделянето на наследството е не по първородство, а по
пол. Дъщерите получават по-малко от синовете. Между самите синове няма неравенство
при наследяването като в Европа - цялата земя да отива при най-големия син. Това е
следствие от принципа, че на Запад земята се владее от индивида, докато на Изток тя е в
държавния фиск, тя е собственост на общността. Например черноземът в Ирак е много
плодородна земя, но когато го превземат по времето на халиф Омар, той изрично нарежда
земята да не се раздава, тя принадлежи на държавното съкровище. Разбира се, съществува
раздаването на земя като възнаграждение за заслуги или като заплащане за военна служба
- "икта", но тя се дава, а след смъртта се прибира обратно и не се наследява. Легендата
приписва на халиф Омар, че оставя на арабите закони за земята, чиято цел е да запазят
подвижността на арабите и техния войнствен дух. Тези закони не позволяват на арабина
да се привърже към някакво парче земя, той трябва да е свободен и да се чувства у дома
36

си само във военния лагер (Желязкова 1990: 30). В исляма тази картина е много сложна и
западната историческа наука има доста примитивни схващания за ислямския феодализъм.
Отношението към земята и нейното раздаване няма нищо общо с франкския феодализъм
в Западна Европа.
Отношенията в смесените бракове са особени. Една от темите, които предизвикват
изостряне на брачните отношения, е тази за местоживеенето в дългосрочен план.
Разговаряхме с респондент сириец, около 60 годишен, бивш военен, който е получил
определена сума в долари при своето пенсиониране и с тях е започнал бизнес в България
в началото на 90-те години. Оженил се за българка 25-30 години по-млада от него. Имат
две малки деца. Магазинът му на големия пазар в Пловдив беше пълен с битова техника,
но пустеещ откъм клиенти. Разказа ни колко богат се е чувствал с десетина хиляди долара
в началото на 90-те, когато непрекъснато растящият валутен курс му е позволил да
разгърне бизнеса си мащабно. През 2002 г. неговият бизнес запада - държавата вече е
поела контрола и не е възможно нелегалното вкарване на стоки, както и укриването от
данъчните власти, наемите и режийните са нараснали многократно, цените растат,
клиентите намаляват. При тази стопанска конюнктура той обмисля своето завръщане в
Сирия, където да има поне моралната подкрепа на семейството и роднините. След като ни
съобщи безапелационното си решение за завръщане в родината, той се зае с влязъл
клиент и ние имахме възможност да разговаряме с неговата съпруга българка. На нашия
въпрос дали е готова за преместването на семейството в Сирия, тя погледна спокойно,
твърдо и каза: "Никога няма да замина за Сирия. Той само си мисли, че ще заминем за
там. Това е изключено. Била съм, ходили сме на гости на неговите роднини, знам какво е.
Кракът ми няма да стъпи в онази мизерия и дивотия." Въпрос: "Нима ти решаваш?"
Отговор: "В тяхната култура е задължително мъжете да са убедени, че те командват
и че всичко е под техен контрол. Разбира се, основните решения свързани със семейната
политика и децата се налагат от жените. Това става обаче незабелязано за мъжа."
30 годишна респондентка от смесен брак между ливанец и българка разказва, че от
дете си спомня как основните спорове между родителите й са били къде да живеят, дори
тези спорове да са се водели само хипотетично, защото са отсъствали възможности за
премествания. Тази битка била перманентна и с променящ се резултат. Семейството с
трите си дъщери, при удобна възможност живеело по няколко години в България, след
това години наред в Ливан. Детството й е преминало в Бейрут по време на войната и тя
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има тежки спомени от бомбардировки, снаряди, разрушения, страх. Когато баща й, 25
години по-възрастен от майка й, остарял, поискал да се установят най-сетне трайно в
Ливан. Тогава започнала последната решителна семейна битка, в която, както може да се
предположи, победила жената и семейството се настанило трайно и окончателно в София.
По данни на консулския отдел към Посолството на България в Бейрут, временно и
постоянно живеещите в Ливан българи са 210 души. Счита се, че освен официално
регистрираните, има още около 500 души. Повечето са българки, сключили брак с
ливанци и запазили българското си гражданство. Част от техните деца също са български
граждани. От гледна точка на възрастта българската колония се представлява от две
поколения: заселили се в Ливан през 50-те и 60-те години български гражданки и
дошлите през 70-те и 80-те години българки.
За нас беше интересно дали при кавга в семейството първите спонтанни обиди са
етнически. В българската междуетническа традиционна практика не се толерират
смесени бракове на българите с автохтонните малцинства - турци, роми, защото се смята,
особено в селищата със смесено население, че един глупав семеен скандал между млади е
в състояние да събуди вражда между етническите общности и да наруши мира и
разбирателството. Повечето от запитаните респонденти араби признаха, че това е факт при семейните скандали, когато желаеш силно да нараниш с думи партньора, найболезнени са етническите етикети.
С респондент - специалист по Близкия Изток пожелахме да допълним картината на
семейните отношения и с темата за кръвната вражда. Той изясни, че причина за кръвна
вражда сред арабите може да бъде всичко - от дума до убийство. Думите са въздигнати в
култ. Поезията в предислямската и ранноислямската епохи има виртуално физическо
въздействие. Събират се враждуващи, за да се сражават, поетите излизат, казват си
сатирите едни срещу други и се разотиват, без да се пролее капка кръв, но победител и
победен реално има. Смята, че словото има физическо въздействие и именно поради това
отсъстват познатия ни вид ругатни и псувни, които да включват някаква сексуалност.
В ислямската арабска култура има един важен принцип, а именно, че действията
се реализират чрез намеренията. Действие, което преди това не е заявено като намерение,
не е валидно. А заявяването на намерение води непременно до действие. Това е много
важен принцип на мюсюлманското право. Когато един мюсюлманин тръгне на
поклонничество, той заявява, че тръгва на поклонение в Мекка. Ако не го заяви,
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поклонничеството не е валидно, не се приема от Аллах. От друга страна, думите са
толкова ангажиращи, че той предпочита да умре, но не и да се върне, без да е извършил
поклонничество (хадж).
Принципът, че действията се изразяват чрез намеренията, че думите имат
физическо въздействие, е валиден и днес. Респондент подробно обяснява отношението на
арабите към обещанията: "Дават се обещания, но обещанието има материална сила и то
трябва да бъде изпълнено. В арабския език има форма на глагола, която ние наричаме
статус енергикус, то е специфична афиксация на глагола, чрез която косвено се заявява,
че ще се извърши нещо. Заявиш ли го по този начин, ти си длъжен, ако ще и с цената на
живота си, да извършиш това действие. Едно е, ако кажеш Ще отида в Мекка"- Се ел
хаббу, а съвсем друго, ако е изречено със статус енергикус - Ла ел хабанна. Двойното "н"
накрая дава клетвата, усилва самото действие и го превръща в клетвена формула,
която трябва да бъде непременно спазена. А що се отнася до кръвното отмъщение, то
също е абсолютен императив. От стари времена се смята, че на гроба на убития има
една птица, която наричат хамма или сада, която стои на гроба на убития и на висок
глас призовава: "Напойте ме!" (с кръвта на убиеца). Мисли се, че тази птица изхвърча
от главата на убития по някакъв начин, след което каца на гроба и оттам зове, докато
кръвното отмъщение не се осъществи." Това са стари обичаи, които са езически, но
ислямът, макар да отхвърля категорично езичеството, в много случаи е тънък пласт върху
древните ритуали. Поради това статутът на кръвното отмъщение не е променен.
Вътрешнообщностна организация
Сред арабите няма силно изявена солидарност в смисъла на принадлежност към
една нация. Повечето интервюирани твърдяха, че имат много различия, които издигат
граници между тях, и не могат да действат като единен организъм, като единна нация.
Доловихме ясна йерархия в оценките и стереотипите на едни араби за други
според произхода им: разделение между араби от нефтените страни и араби от бедните на
природни богатства страни, което води до квалификациите "мързеливи нефтени араби" и
"ние-работливите бедни араби". Вторат агрупа стереотипи са свързани с древен произход,
наследени регионални и етнографски характеристики и образование: най-високо в
йерархията на интелекта, старата култура и история стоят ливанците. Един респондент
сириец, лекар и преуспял бизнесмен, ни каза: "Ливанците ли - те са много, много над
нас", а друг коментира: "Остави ги египтяните - те са простаци".
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Наложително беше да се обърнем към експерта-арабист за по-детайлен коментар
върху тази културна йерархичност: "Самите ливанци, както и палестинците, не обичат да
се идентифицират като араби. Те обичат да се свързват с Омировия период, към едни
ахейски миграции, които са стигнали до Ливан, Палестина, Финикия - предпочитат да
мислят за себе си като за финикийци. Този опит да се идентифицират с по-древни
култури е характерен за целия арабски свят. Иракчаните казват за себе си: "Ние сме
асирийци, не сме араби, а асирийци". Това вероятно е отглас от предразсъдъците на
външни

култури

спрямо

арабите.

В

миналото

персийците

са

се

отнасяли

пренебрежително към арабите като към неграмотни бедуини, ядящи сухи, изгорели
пустинни треви и камилски фъшкии, когато се наложи, или дори камилска козина, стрита
с кръв, в периодите на гладни години.
Египтяните са на дъното на тази културна йерархия - черноработниците,
гастарбайтерите на арабския свят. Стереотипите ги представят като алчни, безскрупулни,
лъжовни, противоречащи като цяло на ислямските норми.
Според друг специалист по Близкия Изток, най-високо самочувствие сред арабите
като интелект и култура имат палестинците, макар сред тях да има силно разслоение високообразовани и крайно изостанали. Ливанците, разбира се, имат самоусещането за
наследници на финикийците и за мозък на Източното Средиземноморие. Ливанците
гледат отвисоко най-напред на сирийците, което дава храна за множество анекдоти.
Сирийците са най-ниско платените чуждестранни работници в Ливан - поемат найтежките отрасли срещу ниско заплащане, живеят в мизерни битови условия.
В политически план обаче отношенията са обърнати, тъй като Сирия е големият
брат, който диктува линията на ливанската политика. Това противоречие изостря
антагонизма между двете арабските нации на битово ниво - ливанците се възприемат като
умни, хитри, образовани и богати, а сирийците считат за необразовани, бедни,
заслужаващи най-черната работа.
Субординацията и стереотипизацията между самите араби е факт. Тя се проявява и
по отношение религиозните различия вътре в отделните нации: например сунитите в
мултирелигиозен Ливан гледат отвисоко на шиитите: сунитските семейства са пообразовани, а шиитските са по-многолюдни, населяват селските райони и са по-бедни.
Изключително високо самочувствие имат арабските християни - маронитите, гръкокатолиците.
40

Противоречивото взаимоотношение между придалженост към една общност и
вътрешна хетерогеност е свързано и с концепцията за "уммата". За мюсюлманите умма е
наднационална общност, макар че самите те твърдят, че реалността налага обособени
национални архетипи, които са се формирали поради историческо или племенно
териториално разделение, специфични културни характеристики, различен исторически
опит и екологична среда.
Териториално-политически уммата се въплъщава от дома на исляма (дар-ул
ислам) и се реализира на местно, национално и регионално ниво. На всяко от тях
мюсюлманинът трябва да чувства принадлежността си към нея като организация,
построена върху теократични принципи. Уммата е направлявана от божествения закон и
в този смисъл е както теокрация, така и осветена от Аллаха логокрация - общност, която
следва божието слово (История на релииите 1999: 269). Затова вземането на общо
становище (иджма), постигнато от съгласието между правоверните, се счита за
неоспоримо правилно, тъй като самият Пророк е предвидил, че неговата общност "не ще
се съгласи с погрешното". Това не противоречи на историческия факт, че още през ХІ и
ХІІ век домът на исляма се разделя в политическо отношение. Тогава арабите отстъпват
значителна част от своето превъзходство, но техният език като език на Корана,
продължава да се счита за богоизбран и да играе централна ритуална, административна и
културна роля. Персийският език и култура също печелят значими позиции. Именно в
политически раздробения дом на исляма проличава способността на неговите обитатели
да задълбочават своето духовно и културно единство (ibid: 254).
Въпреки своя относително висок дял сирийската общност в България е
сравнително слабо консолидирана. При нея не се наблюдава стремеж към обособено
заселване и културно изолиране. Почти всички анкетирани подчертават желанието си да
се интегрират по-пълноценно към българите.
За повечето от анкетираните сирийци участието им в събирания на общността се
ограничава до честването на националния празник в сирийското посолство. На този ден
всяка година в Пловдив специално отива представител на посолството, който да
организира събиране на малката сирийска общност (около 250 човека) в града. Освен че
съдействат за укрепване на националното чувство, тези регулярни събирания осигуряват
на сирийските служби лесен достъп за контрол и въздействие върху имигрантите.
Дейностите на “Асоциацията на сирийците в България”, “Рупта сурие” и “Организацията
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на сирийските студенти в България” също се намират под прекия контрол на сирийското
посолство в София.
На практика не съществуват самостоятелни, необвързани с държавните органи,
имигрантски обществени структури. Поради това част от хората, особено по-критично и
опозиционно настроените, избягват да посещават казионните срещи.
Друга далеч по-широко разпространена форма на общуване между сънародниците
са неформалните семейни и приятелски събирания, на които присъстват освен арабите и
съпругите им българки. В този смисъл общността има определена полиетнична и
поликултурна характеристика.
Като цяло степента на интеграция на сирийците към българската среда е много
висока. Не са рядкост самоопределения от рода: сега общувам повече с българи; тук е
моето семейство, тук са моите деца; чувствам се повече българин, отколкото сириец;
България за мен е втора родина.
Сирийската общност както в София, така и в Пловдив и в други градове, живее
разпръснато в различни квартали. Не се наблюдава стремеж към компактно заселване в
определен квартал или улица. Повечето от анкетираните живеят под наем в жилищни
кооперации. Към закупуване на жилища пристъпват само някои, които са женени за
българки от по-дълго време и са под натиска на нейното семейство. Предпочитанието да
се живее на квартира се обяснява с ниските наеми в България. Широко разпространена
сред арабите е поговорката “дюкян семейство храни”, затова всички пари се влагат в
бизнеса. Логиката на българите непременно да имат свое собствено жилище им изглежда
твърде непрактична и икономически нецелесъобразна. При арабските имигранти това
отношение към дома подсказва едно латентно усещане за временност - човек, който
веднъж е напуснал родното си място, е потенциален имигрант и в друга посока.
Сходно е положението и при другите по-многочислени арабски общности ливанска, иракска, палестинска. Те имат свои землячески организации, но най-често
разпространената форма на контакти са роднинските и приятелските кръгове или
неформалното общуване между сънародниците.
Арабските имигранти с висше образование и престижни професии създават
различни дружества с културна или политическа насоченост. Те често са ефемерни, не
реализират дейности и активността около тях общо взето приключва с вълненията около
тяхното учредяване и регистриране. Член на нашия екип стана съучредител, заедно с
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други български интелектуалци, на регистрираната през 2002 г. "Асоциация на арабската
интелигенция и приятели", в която членуват араби от различни страни от Магреба и
Близкия Изток. И това сдружение, както повечето, не е осъществило никаква дейност до
този момент, но е пример за желанието на арабите за пълноценна интеграция в новата
родина, на желанието им да бъдат по-добре разбрани като културна общност и като
личности. Съществува съвсем определен стремеж на образованите представители на
имиграцията да бъдат приети като част от интелектуалния елит на България и
едновременно да бъдат посредници между арабо-мюсюлманската култура и местната
традиция.
Причини за имиграцията от Близкия и Среден Изток
Те могат да се сведат до две основни: политически и икономически. В хода на
изследването се обособи като самостоятелен и трети фактор за емиграция –
демографският: огромни семейства, които не са в състояние да си осигурят добър
стандарт или достатъчен поминък, което налага част от синовете да напуснат домовете си
в търсене на препитание по света.
Някои от държавите са емигрантски по принцип и имат развита традиция на
потомствени търговци. При тях емиграцията не е свързана непременно с периоди на
политическа дестабилизация или икономическа стагнация. Например в Ливан емиграция
е имало и ще има. Ливанската диаспора е със свой типичен облик навсякъде по света.
След 20-30 години пребиваване в чужбна, заможни представители на ливанската
диаспора строят големи къщи в родината-майка, в които прекарват два-три месеца в
годината.
Независимо от тази характеристика, преобладаващата част от имигрантите от
Ливан обясняват своето установяване в България като бягство от несигурността. Това са
хора, които имат тежки спомени от гражданската война в Ливан и открито споделят, че се
страхуват от напрегнатата обстановка в Ирак, както и от евентуални терористични актове
на ислямските терористи на ливанска територия.
Политическите причини са определящи за някои от имигрантите от Ирак и
Афганистан. Те са свързани с наложените в страните им фундаменталистки режими, а в
момента и с неясното политическо бъдеще и местната съпротива срещу международното
военно присъствие. За някои от анкетираните България е подходящо място за получаване
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на политически статут, който да им осигури по-свободно придвижване. За тази група,
определяща се сама като политически имигранти, България се явява предмостие за
емигриране в Западна Европа и САЩ.
Въпреки декларираните политически причини за имигриране, почти винаги
съществуват и съпътстващи лични, икономически и социални фактори. За повечето
политически имигранти липсата на икономически перспективи за развитие в собствените
им страни се явява основната, а не рядко и единствената причина да ги напуснат. За
други, политическите причини крият тяхното желание да гарантират по-сигурен живот за
семействата си. В този смисъл за част от имигрантите определението политически трябва
да се разбира условно.
Най-важният – икономическият - фактор може да бъде разгледан в два аспекта:
социално-икономическа среда и демографски процеси в страните от Средния и Близък
Изток, от една страна, и социално-икономически процеси в България през последното
десетилетие на ХХ в., от друга.
Очакванията са, че през следващите десетилетия тенденцията на увеличаване на
миграциите от конфликтните и развиващите се страни от Средния и Близък Изток ще се
запази. Основната маса ще се насочва към страните с висок жизнен стандарт – големите
петролодобивни емирства, западноевропейските страни и САЩ. Трудният достъп до тази
група на богати държави пренасочва част от емигрантския поток към сравнително бедни,
но с определени положителни перспективи за икономическо развитие страни. В тази
група попадат страните от Централна и Източна Европа.
България е привлекателна заради определени пазарни предимства, свързани с
географското разположение и положителните перспективи за икономическо развитие.
Сравнително ниското технологично ниво и вкусовете на населението благоприятстват
бързата адаптация на арабските търговци и предприемачи към българския пазар.
Арабите имигранти за българите
Отношението на анкетираните чужденци към българите като цяло е много
положително. Стандартните оценки са: добри хора, дружелюбни, хубави, будни,
отворени към новото, модерни, нормални хора като нас, топла кръв са като нас, в
България всичко ми харесва.
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Положителна е и оценката при съпоставка между двете култури: “при нас
хората са по-консервативни, а българите са европейци”. Според едно 14 годишно момче
от смесен брак (баща-сириец, майка-българка): “Тук хората са по-отворени, докато в
Сирия са по-задръстени”; “в Сирия ми казват, че съм европеец".
Уважително е отношението на респондентите и към християнско-православната
традиция на българите. Почти всички са участвали под различна форма в честването на
големи православни празници. “В къщи празнуваме повече християнските празници особено Великден, Нова година, Коледа”. Зачитането на християнската традиция е
своеобразна демонстрация на лоялност към българската общност, толерантност и висока
степен на интегриране.
По-диференцирани оценки за българите могат да се чуят предимно от студентите.
Според един от тях, “да се живее в Студенстки град е опасно – няколко пъти ме
обираха”. Често при смесени бракове роднините от българска страна първоначално
демонстрират неуважение към арабския и мюсюлманския произход на младоженеца.
Един от анкетираните се оплака, че е чувал майката на жена му да казва “защо избра този
циганин”. Друг респондент, женен за българка, е категоричен, че няма добър смесен брак
и добавя “културните различия пречат”.
Под различна форма някои от анкетираните споделят, че са усещали неуважение у
българите заради техните расови и културни различия: “Не знам дали съм прав, но ми
прави впечатление, че у българите има расизъм към по-черните. Този расизъм не е
агресивен, но се усеща как те коментират зад гърба”. Друг добавя, че все пак
“българите повече мразят циганите отколкото арабите”. Не веднъж респонденти
споделяха, че в случаите на грубо отношение към тях всъщност е ставало дума за грешка,
защото българите са ги обърквали с роми. Щом се изяснявало недоразумението,
получавали извинение: "Извинявай, брато, взехме те за мангал…". Това отношение
шокира арабите, защото те не странят от ромите, имат приятели сред тях, често ги наемат
на работа.
При оценката на качествата на българите като работници някои собственици на
ресторанти и закусвални смятат, че българите са по-мързеливи от арабите и независимо
че получават заплата, крадат. Същевременно признават, че за такова ниско заплащане
никой арабин от техните страни не би дошъл да работи. Особено чуждо на техния
манталитет е дистанцираното отношение на наетите българи към работата, за която им се
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плаща. Респондент работодател коментира по следния начин: "При нас, когато те
наемат на работа, ти ставаш лоялен едва ли не до гроб на чорбаджията. Гориш в
работата, стараеш се като за свое - нищо, че бизнесът е на друг. Просто така сме
устроени и възпитани. А българите идват на работа, едва се помръдват с отегчение, не
ги интересува просперитета на работодателя, като че ли това не е и в техен
интерес…Готови са да зарежат клиента на средата на сделката или обслужването,
защото им е дошло времето за почивка…".
Може би и поради тази причина имигрантите от Близкия и Средния Изток със
собствен бизнес наемат не само българи, а свои сънародници - около 35%, около 16%
наемат работници от местните етнически малцинства - роми и турци, други 15% избират
наемниците си измежду други имигранти в града.
От посочените примери може да се обобщи, че независимо от някои негативни
оценки, мнозинството от анкетираните заявяват подчертано положително отношение към
българите. Крайните настроения са ограничени и в повечето случаи визират определена
случка или инцидент, който рядко бива проектиран като негатив върху цялата българска
общност. Повечето анкетирани заявяват, че не са били обект на преднамерена
дискриминация или ксенофобски прояви и оценяват българина като много толерантен
към чужденците.
Арабите имигранти имат желание за приятелства с българите и поддържат трайни
връзки. Когато арабите работят в български колективи, обикновено са лоялни към
институцията или работодателя, а още повече към колегите.
На въпроса дали децата им имат приятели българи близо 83% отговарят
утвърдително. 56% от респондентите биха желали децата им да се установят в България,
28% мечтаят децата им да се завърнат в родината и 16% се надяват децата им да устроят
своя живот в друга страна.
Тази позитивна нагласа се прояви и в отношението към нашия екип и анкетьорите:
63,6% от респондентите се отнесоха позитивно към разговорите, 26,6% приеха това
неутрално и едва 9,9% отговаряха с нежелание, реагираха с отказ или демонстрираха
неприязън. Това може да се отдаде и на степента на адаптация на имигранта, защото найпозитивно се отнасяха имигрантите от първата вълна до 1990 г., а най-висок беше
процентът на негативно отношение сред новодошлите около 2000 г.
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Когато член на нашия екип съвършено изненадващо посети на Великден
семейство на палестинец и иракчанка с три деца, за да им дари боядисани яйца и козунак,
с изненада видя на централно място върху масата пълна купа с великденски яйца. На
учудването на учения щастливо засмяната иракчанка каза: "Ние правим същото като вас.
Великден е и трябва да се боядисат яйца. Заедно с децата ги направихме. Вземи две от
нашите, за да отнесеш на твоите синове. И да сте живи и здрави, честит празник."
Арабите имигранти за българските държавни институции
Най-силни критики за лошо отношение се отправят към държавните институции,
имащи непосредствено отношение към чужденците. На първо място това е паспортната
служба към МВР. Единодушно е мнението, че по правило служителите в паспортната
служба взимат рушвети от имигрантите. “Без да дадеш пари на служителите нищо не
става, иначе те връщат по няколко пъти и всеки път измислят някакви нередности”.
Обект на критика са и данъчните и контролните органи. В отделни случаи
служители на тези ведомства са взимали неправомерно пари: “Понеже ние не знаем
добре българските закони, искат от нас да платим за нещо, а после се оказва, че е било
неправилно”.
Друг проблем, изтъкван от анкетираните, са постоянните промени на законите,
свързани с режима на такси и данъци. Един студент споделя, че когато дошъл в България
преди 6 години трябвало да плати такса за университета 5000 лв. и по 10$ за всяка година
на престой в страната. Сега вече плаща по 500 лв. за годишния си престой. “Всеки ден се
променят условията и аз не знам какво ще ми искат за следващата година”.
Повечето от анкетираните смятат, че българските държавни институции нямат
дискриминационно отношение към чужденците: “Отделни случаи може и да има, но това
не е държавна политика”. Все пак се налага мнението, че българските институции не ги
предпазват ефикасно от своеволията на отделни държавни служители. Едно от исканията
в тази посока е да се въведат такива форми на контрол, които да защитават наравно и
българите, и чужденците: “Не трябва да ни третират сякаш сме престъпници само
затова, че сме чужденци. Може сред нас да има криминални елементи, но повечето са
почтени и добри хора”.
Тази несигурност е една от причините за липсата на по-дългосрочни планове. 36%
още не са взели решение дали ще останат постоянно в България: “Не знам колко ще
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остана в България, всеки ден се сменят законите. Сега искат от нас да назначим наймалко 10 българи на работа, иначе ще ни закрият”. Други 5,4% имат намерение да
работят известно време в България и тогава да заминат в друга посока, а 15% предвиждат
да се завърнат в родината. Имигрантите, които категорично са избрали България за втора
родина, представляват една значима група - 43%.
Във всички случаи в екипа се натрупва убеждението, че арабите имигранти
харесват и уважават страната гостоприемник и биха искали да бъдат лоялни към
България. Обществото би имало полза от една позитивна институционална политика по
отношение на имигрантите, които са избрали нашата страна.

Българите за имигрантите араби
Отношението на българите към живеещите в страната чужденци от арабски или
мюсюлмански произход е важен елемент от изследването. За целта бяха проведени
интервюта сред българи - случайно влизащи в магазините клиенти, както и сред
работещи и живеещи наблизо.
Сред българите съществуват трайни негативни стереотипи по отношение на
арабската в частност и като цяло мюсюлманската култура и религия. Корените и
причините за тях са добре известни и могат да се проследят исторически.
В съзнанието на българското общество ислямската култура най-често е определяна
като “примитивна” и “силно различаваща се от християнската и българската”. Крайно
отрицателно е отношението към неравностойното положение, в което е поставена жената
мюсюлманка. Носенето на фередже и забраждането се определя като противоречащо на
светския български културен модел. При вида на забрадени мюсюлманки коментарът на
двама тийнейджъри е: “Виж ги – талибанки”. Във връзка с терористичните атаки в САЩ
една сирийка споделя, че българите имат много погрешни представи за мюсюлманите:
“Едни българи ме питаха, дали е вярно (уж било писано в Корана), че ако един
мюсюлманин убие четирима християни, отивал в рая”.
Важна индикация за степента на приемане на чуждия е отношението към
смесените бракове. Мнозинството от интервюираните българи не биха приели за брачен
партньор чужденец от арабски или мюсюлмански произход. На такъв брак се гледа като
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на непрестижен и оправдан само в случаите, когато става въпрос за добро финансово
обезпечаване. В случаите на смесени бракове роднините от българска страна по правило
оказват натиск да разубедят младоженците. Някои от анкетираните чужденци, женени за
българки, признават, че са били огорчени от негативното и дори обидно отношение на
роднините на съпругата си. Според други, в началото не били приети добре от роднините,
но после отношенията се подобрили: "Като разбраха, че съм мюсюлманин, роднините на
жена ми се настроиха лошо към мене, но после видяха, че не съм много религиозен,
отнасям се с уважение към българските традиции и започнаха да ме приемат поспокойно и по дружелюбно”.
Високата степен на религиозна и културна толерантност се явява важно условие за
осъществяването и съхраняването на смесените бракове. Един от въпросите, на който
анкетираните араби даваха почти идентични отговори, бе за християнските празници. Не
само имащите смесен брак, но и част от останалите специално отбелязваха, че празнуват
както мюсюлманските, така и християнските празници и се отнасят с уважение към
българските традиции.
От направените анкети сред българи прави впечатление слабото диференциране
(разпознаване) на отделните арабски нации. Обикновено българите слагат знак за
равенство между живеещите в страната мюсюлмани и араби: “Не ги знам откъде са –
араби са”.
В случаите, когата българите оценяват арабите не като общност, а визират
определен индивид – съседа арабин, продавача в магазина, предпочитания арабски
ресторантьор - отношението коренно се променя. Тогава се оценяват конкретните
личностни качества на самия човек, докато груповите стереотипи отиват на заден план.
Повечето от анкетираните българи смятат, че “арабите, живеещи в България, са добри
търговци - вежливи и внимателни”. Много от влизащите в арабските магазини и
ресторанти българи се оказват техни постоянни клиенти. Точно мнението на тази група
респонденти е и най-положително.
Съществено е ясно да бъдат разграничени груповите стереотипи от персоналните
взаимоотношения. Формирането на груповите стереотипи по правило следва обобщените
клишета от исторически събития (реални или мистифицирани) и повърхностни
геополитически знания. Те се проектират върху съвременните измерения на културното и
политическото противопоставяне, добре доктринирано от световни философи и
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интелектуални гуру като Хънтингтън с тезата за сблъсък на цивилизациите. Далеч поздравословни и по-реални като мирна перспектива, мултикултурно съжителство и
интеграция са оценките за Другия, които се изграждат при формирането на персоналните
отношения в двете посоки. В този случай основни са непосредствените наблюдения и
личният опит, а това винаги намалява възможностите да се реализира потенциалната
линия на напрежение: непознаване - активиране на порочни групови стереотипи - страх –
отхвърляне - гетоизиране - конфронтация .
Независимо от своите положителни или негативни оценки, всички анкетирани
българи без изключение си дават сметка, че нямат никаква или недостатъчна информация
за живеещите в страната чужденци от арабски произход. Така че в голяма степен техните
оценки са плод на определени обществени настроения, морални възгледи, чужди
внушения и емоционална нагласа.
Друг важен факт е липсата на чувство за заплаха от живеещите в България араби.
Констатира се дори висока степен на доброжелателност. Това не се отнася за нелегалните
имигранти, които се възприемат като бандитски групи и вече предизвикват определени
обществени притеснения. Те все още не са национално персонифицирани.
Заключителни теоретични размишления
Лицето на промяната в глобалната политика и икономика е демографската смяна
на посоката на движение на хората от юг на север като цяло и в частност - от
мюсюлманския свят на Запад. Днес алжирците във Франция, индо-пакистанците във
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религиозна/етническа група в съответната страна. Динамичните сили на глобализацията
ще ускорят тези движения на хората и процесите на ново заселване. Медиаторът в нашия
екип каза интересна фраза, цитирайки Пророка Мохамед (или интерпретиращ хадис) и
това се превърна в мото на нашето изследване: "В момента Изтокът е забременял за
Запада, а Западът е бременен за Изтока…"
В наши дни около една трета от мюсюлманското население в света живее като
малцинство в страни с немюсюлманско мнозинство. Така че понятието мюсюлмански
свят днес отразява не само географска зона, но представлява и важен демографски
фактор в страни с немюсюлманско мнозинство. Възниква нова взаимозависимост между
мюсюлманските страни в традиционните географски зони на мюсюлманския свят и техни
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демографски разширения в други части от света. Ето защо не е възможно да се прави
категорично разделение между цивилизациите в глобалната ера. Разделението на
Хънтингтън на “Запад и останалите” нито е фактическо, нито е етично (Davutoglu). В
европейските градове днес има мюсюлманско население и China town, които
съжителстват с белокожите местни протестанти, католици или православни. Вече е късно
тези "бременности" да бъдат прекъснати. Западът трябва да е готов да гледа общите деца
на това незаконно съжителство, също както Изтокът трябва да поеме своите
отговорности.
Това е нов феномен в историята на източните и западните общества. През
Средновековието и мюсюлманския ренесанс е било обичайно немюсюлмани да живеят в
мюсюлманските земи, а изключение са били мюсюлмани в немюсюлмански територии.
Съществувал е закон зимми - dhimmi за немюсюлманите в мюсюлманските земи като
система от правила, табута и определена дистанция на отношенията, чиито основни
кодове, модифицирани и модернизирани, се зачитат и днес.
Никога не е разработван добре дефиниран и обширен закон за мюсюлманите в
християнския свят, в отделните европейски държави. В по-ранните години поради
философията на имперското, колониалното и постколониалното

превъзходство и

високомерие, а в съвременността поради факта, че това би противоречало на
демократичните норми. Така Западът се уповава основно на своите имиграционни закони,
на правните норми за гражданството и натурализацията, трудовото право и принципите
за правата на човека. Парадоксалното е, че днес Европа и САЩ се разтърсват от
необходимостта да формулират по нов начин статута на своите мюсюлмански
малцинства и тяхната интеграция в цялостната йерархия на обществените отношения.
Фактът, че мюсюлманите са привлечени в християнските земи, като напускат традициите
и правилата или ги приспиват дълбоко в себе си, е ново и голямо предизвикателство за
ислямския свят.
Турският

изследовател

проф.

Давутоглу

прави

сравнителен

анализ

на

мюсюлманското "пребиваване" на Запад през ХХ в., като разграничава четири етапа: I студенти и персонал в посолствата; : II - студенти и персонал в посолствата; : III студенти, персонал в посолствата, работници и имигранти; IV - студенти, персонал в
посолствата, работници, второ поколение имигранти, граждани и институционално
съществуване.
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Съвършено ясно България се вписва в схемата на проф. Давутоглу - навлизането
на имигрантите от Близкия и Средния Изток в нашата страна преминават през същите
етапи. При нас все още не е разгърната фазата на институционалното развитие поради
факта, че числеността на имигрантите може да се приеме за незначителна.
Проф. Давутоглу предлага карта на глобализацията на мюсюлманското население,
разграничавайки на основата на лингвистични критерии пет регионални категории, всяка
от които населявана от около 200-250 милиона мюсюлмани: 1/ турско и тюркско говорещ
евроазиатски компонент от Балканите до Централна Азия (тук бих добавила
славяноезичните мюсюлмани и ромите мюсюлмани от Балканите); 2/ арабско говорещ
средно-източен и северноафрикански компонент; 3/ говорещи предимно суахили и хауза
суб-сахарско африкански компонент; 4/ урду и бенгалски говорещи субконтинентален
индийски компонент и 5/ малайско говорещия Индо-малайски архипелаг.
Почти всички геокултурни зони имат географско разширение под формата на
мюсюлмански малцинства в съседни държави, както и в западните и северните
геополитически зони. В САЩ - в Мисури, Пенсилвания или Флорида - вече се ражда и
расте второто поколение на българите мюсюлмани (помаците) от Родопите, например.
Второто и третото поколение мюсюлмански малцинства в Европа и Северна Америка
могат в близко бъдеще да създадат нова културна ос под формата на евро-ислям и
американски ислям.
България има опит с преселението на стотици хиляди представители на турското
малцинство през 1989 г. Няколко години след установяването си в майката родина
много ог тях разбраха, че отново са малцинство, макар и между сънародници и
едноверци, защото пристигнаха с друг културен модел. Затова те сами нарекоха себе си
европейски мюсюлмани. Техните съграждани автохтонните турци, от своя страна,
нарекоха най-масово заселения от преселниците град гявур Бурса (неверническата
Бурса), дотолкова забележими бяха културните различия между тези населения въпреки
общия етно-религиозен произход.
В България през последните пет години, по думите на наш респондент, протича
процес на навлизане на различни мазхаби/ месхеби (школи) и се водят засилени
теологични спорове между традиционните за България ханифити и новопоявилите се
шафиити, срещат се и маликити. На въпроса как протичат дните в джамията, дали извън
молитвите се водят разговори по религиозни въпроси, научихме че: "Единствено в
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джамията в София се спазват кораническите правила. Всички се молят и размишляват,
без да има значение към кой месхеб принадлежат, това остава интимна тайна на
вярващия. Ако чувстваш нужда да попиташ нещо, или да получиш разяснение на казус,
задаваш въпроса си и единствено имамът има право да ти отговори според хадисите и
Корана. Във всички други градове през последните години се водят теологични спорове
между представителите на различни джемаати и направления, което отклонява
вярващите от правилното поведение в джамията, а именно да размишляват за
същността на исляма и за уникалната правота на хадисите. В джамиите в
провинциалните градове, ако имаш въпрос, веднага те заобикалят всички присъстващи и
един през друг предлагат тълкуванието на своя шейх, което е отклонение от
правилата".
Нашият колега мюсюлманин направи следната оценка: "Това е лошо, но това е и
добро, защото Пророкът, мир на праха му, е казал: "Ще дойде време и моята общност ще
се раздели на 73 джемаата (секти и общини) и сред тях само една ще бъде спасена, а
останалите ще загинат". Сега е дошло това време и скоро ще дойде краят на
разделението, защото месхебите още малко и ще станат 73, тогава отклонението от
сунната и Корана ще приключи."
Този

процес

на

засилване

влиянието

на

нетрадиционни

за

Балканите

мюсюлмански направления е общ за Балканите. Вместо умерената ислямска и
пантюркистка пропаганда от светска Турция към бившите османски балкански
провинции в Босна, Санджак, Албания, Македония и Косово нахлуват школите на
ханбалитите и шафиитите. Обликът на балканските мюсюлмани, известен с умерения,
типичен с меките синкретични форми ислям, се променя към модели на изолация и
конфесионална капсулация. Това безпокои местните християнски общности и създава
условия за междуконфесионални подозрения и латентна ислямофобия.
Нарастването на притока от имигранти в България поставя пред обществото нови
предизвикателства. Необходимо е да се бъдат разработени отговорни политики за
интеграция. Подобни процеси протичат с голяма интензивност повече от половин век в
държавите в Западна и Северна Европа, където вече е натрупан богат опит. България би
могла да избегне много от допуснатите от тях грешки, както и да приложи собствената си
вековна традиция на мултикултурално и мултиетническо съжителство. Преди всичко не
бива да се чака, докато обективните процеси на миграциите доведат до създаването на
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проблемни ситуации. Превантивните действия могат да се окажат не само по-ефикасни,
но и по-евтини, и биха предпазили обществото от крайни прояви на ксенофобия и
ислямофобия.
ЖЕЛЯЗКОВА А. (1990) Разпространение на исляма в западнобалканските земи
под османска власт. София: Издателство на БАН.
ИСТОРИЯ на религиите (1999) София: Гутенберг.
DAVUTOGLU A. The interreligious and intercivilizational Interaction in the global Era:
the Case of Turkey-EU Relations. Ръкопис.
IOM. Migration Trends in Selected EU Applicant Countries. (2003) Volume I Bulgaria.
ZHELYAZKOVA A. (2002) Bulgaria.- In: A Guidebook on Muslims in the Wide
Contemporary Europe. Louvain- la-Neuve : Academia Bruylant, p.29.
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АФРИКАНСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Деница Каменова
Peace&Love
(символ на житейската философия на растафарианците)
Интересно е какви са асоциациите на българите при споменаването на Черна
Африка. Африканецът винаги е будел крайни реакции - екзотизирания, “добрия дивак” на
Жан-Жак Русо или различния, непонятния, държания настрана, за да не смущава уютната
подреденост на установените разбирания. Откриваме и “влюбване” в Африка, и расизъм,
и абсолютизиране на “черните жертви”.
Изследването на имиграциятата в България все още е в ранен етап. Африканската
общност в България е сред най-онеправданите в това отношение, слабо проучена и
недобре разбрана. Основа на настоящия анализ са няколкогодишни наблюдения и
недирективни интервюта с представители на общността от 12 африкански страни –
Судан, Кот д’Ивоар, Конго-Бразавил, Конго-Киншаса, Камерун, Ангола, Гвинея-Бисао,
Замбия, Нигерия, Ботсуана, Гана, Зимбабве. За проучване отвореността-затвореността на
българското общество е използван анализ на медийния дискурс, а за очертаване на
държавната политика към бежанците и имигрантите от африкански произход - интервюта
с представители на отговорни институции20.
Пътят към Източна Европа
Страните от Източна Европа и Съветския съюз осъществяват своя първи поосновен контакт с африкански граждани през 50-те и 60-те години, когато тогавашните
комунистически партии решават да подкрепят освободителните движения срещу
западния колониализъм в Африка.
Първия си досег с африканската култура гражданите на Съветския съюз
осъществяват през 1957 г., когато на Фестивала на младежта Гана изпраща свои
представители (Raheem 1990: 21). Малко по-късно вече има оформено отношение към
20

МВнР и Агенция за бежанците към Министерски съвет
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чернокожите – то ясно личи от разпоредба от 60-те години, забраняваща на африканците
да излизат след 20 часа вечерно време. Според официалните мотиви, за тяхна собствена
сигурност.
Много африканци идват да учат в университети и технически училища, където да
бъдат, от една страна, “просветени” за истинските ценности и начин на живот, а, от друга,
подготвени да вземат участие в освободителните движения, а по-късно и в управлението
на своите страни.
Въпреки издигнатия лозунг “Ние не можем да бъдем расисти, понеже сме
социалисти” проявите на ксенофобия и расизъм в Източна Европа не са изключение
(Raheem 1990: 21). Те се засилват особено след падането на Берлинската стена. В
обществото се оформят негативни настроения, засилени от безработицата, тежкото
икономическо положение, трудните реформи: държавата се е “грижила”, “обучила”,
“хранила” африканците, но сега, когато самата тя е в трудност, е време те да се погрижат
сами за себе си и просто да я напуснат. Пример за това отношение е едно от исканията,
издигнато по време на стачка на миньорите в Украйна през 1989 г.:

помощите за

страните от Третия свят да бъдат спрени.
До 1988 г. в Съветския съюз и страните от Източна Европа се обучават 22 000
африканци. В началото на 1990 г. от тях остават 7200. През 1988 г. в Източна Германия
работят 5 600 африканци от Мозамбик. През 1990 те са 1700 (Raheem 1990: 22). Броят на
африканците в Полша също силно намалява след 1989 г., като през 1999 г. те са едва 2000
африканци (Pasek 1999: 17).
Причините за този спад са безработицата, депортирането и засилените расистки
прояви.
Пътят към България
Пътят на африканците към България се движи по същия начин като в останалите
страни от Източна Европа и бившия СССР. БКП подкрепя освободителните движения.
Един от начините да реализира подкрепата си е чрез отпускането на стипендии за
африкански студенти. Броят на студентите от африканския континент, завършили
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висшето си образование в България от 1955 г. до 1990 г., е 700021. Съотношението Магреб
– Черна Африка е 1:4, което означава, че студентите от Тропическа Африка са около
5600.
България отпуска държавни стипендии по силата на културните спогодби с
африканските държави. От 70-те години средно годишно в България идват около 360
студенти от Африка. От края на 70-те години обществени организации като Отечествения
фронт, ЦКС, АОНСУ, Комитетът за солидарност с народите на Азия и Африка и др. също
започват да отпускат стипендии. Техният брой обаче е значително по-малък. През 80-те
години броят на африканските студенти в България нараства, като достига до над 400
души годишно.
Част от африканците едновременно учат и работят в България. Това става по
линията на спогодба, подписана през 1985 г. с Етиопия. От 800 етиопци, завършили
образованието си в България от 1985г. насам, 500 са се дипломирали по линия именно на
тази спогодба.
Най-много от африканците, учещи в България, следват медицина и инженерни
науки (електро- и строително инженерество). Тези, които се завръщат в родината си,
получават добра реализация (най-вече в средния ешелон). Министърът на индустрията и
търговията на Нигер и генералният секретар на търговско-промишлената палата на
Етиопия са с български дипломи.
Някои от завършилите образованието си тук остават, като сключват брак с
българки22. Други имигрират в Западна Европа или Съединените щати, където се
устройват.
След 1990 г. броят на африканските студенти рязко спада. Причината е в
едностранното - от страна на България - прекратяване на програмите за научнотехническо сътрудничество, извършено през февруари-март 1990 г. По този начин
страната прекратява отпускането на държавни стипендии. Поради тази причина от 90-те
години насам годишно в България идват да се обучават едва 40-50 студенти. Рязкото
намаляване се дължи и на масовото депортиране на африканци с полети на “Балкан” към
Лагос и Агра.

21
22

по данни на МВнР
Африканската имиграция се състои в огромното си мнозинство от мъже.
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Две особености характеризират африканската общност днес – нейната намалена
численост и нейния състав, в който определено преобладават новопристигналите: четири
пети от анкетираните африканци се причисляват към “новата вълна”, пристигнали в
страната след 1989 г.
Африканската общност в България
Три източника попълват африканската имиграция в Бългрия. Основната причина
за избор на тази дестинация остава образованието (три четвърти от анкетираните
посочват обучението като цел за пристигането им в нашата страна), около една пета
идват с цел развитие на бизнес. През последните години се засили и бежанският поток.
По данни на МВнР, в средата на 90-те години в България има контингент от около
20 000 нелегално пребиваващи чужденци, няколко стотин от които са африканци. Според
доклад на Български Хелзинкски комитет, броят на временно или постоянно
пребиваващите чужденци в България е 50 000, 15 000 от които са нелегални. Според
данни на медиите, приблизително 40 000 чужденци, който са влезли на територията на
страната с транзитна виза, не са я напуснали.
Изключително трудно

е да бъде определена числеността на африканската

общност в България. По данни на Агенцията за бежанците, за периода 1993 г. – 30
ноември 2002 г., потърсили закрила лица в България са както следва: от Ангола – 17,
Бенин – 3, Бурунди – 7, Гамбия – 2, Гана – 20, Гвинея-Бисао – 11, Еритрея – 9, Етиопия –
137, Замбия - 2, Зимбабве – 1, Камерун – 7, Кения – 4, Конго-Бразавил – 56, КонгоКиншаса – 35, Кот д’Ивоар – 4, Либерия – 56, Мавритания – 2, Мали – 1, Нигерия – 222,
Руанда – 16, Сенегал – 6, Сиера Леоне – 58, Сомалия – 59, Судан – 242, Танзания – 24,
Того – 1. Агенцията не предоставя разбивка, от която може да се установи броят на
получилите статут на бежанци, на тези, на които е отказан, на получилите хуманитарен
статут и т.н. Практиката е да бъде предоставян хуманитарен статут на хора, в чиито
страни има военни сблъсъци като Еритрея и Етиопия, Судан, Сиера Леоне. И все пак
според тези данни е трудно да бъде установен броят на бежанците, получили статут, а
още по-малко на тези, които са останали и все още се намират в страната.
Да бъде определен броят на имигрантите се оказва още по-трудно. Трябва да се
имат предвид и нелегално пребиваващите в страната, транзитиращите и очакващи статут
африканци.
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В Доклад за защита правата на националните малцинства на Български хелзинкски
комитет, базиращ се на информация на Национаналния статистически институт от 1994 г.
се посочва, че 718 души се определят като африканци, а за 2835 души майчин език е
африканският (с цялата условност на понятието “африкански език”).
Трудно ми е да коментирам тези данни, но имайки предвид увеличилия се оттогава
бежански поток към страната ни, военните сблъсъци в държави от Африка, от една
страна, и, от друга страна, икономическата стабилизация на страната ни, приключването
на преговорите с Европейския съюз, членството на България в НАТО, изваждането ни от
Шенгенския списък и възможността за свободно пътуване в Европа, мога да предположа,
че броят на африканците в България след 1994 г. се е увеличил.
Най-многобройна е групата на нигерийците и етиопците. По приблизителните
сведения, дадени ми от техни представители, нигерийците в България са около 70 души, а
етиопците – около 50. Също многобройни са групите на еритрейците, суданците и
конгоанците. Данните са за София, където е концентрирана и огромната част от
африканците в България. В Пловдив и Варна има няколко, но броят им е незначителен (5
– 6 души). Обяснението е логично – африканците имат трудности да се установят, да си
намерят работа и да бъдат приети от обществото в най-големия град София, толкова попроблематично е това за страната.
Трудно е с точност да се твърди за какъв период африканците смятат да се
установят в България. Около една пета смятат да останат тук за постоянно. Повечето не
определят конкретен срок, най-вероятно самите те не са взели решение.
Расовата солидарност
Една от най-характерните прояви в израза на африканската идентичност е расовата
солидарност. Тя се базира на общия произход, история, на цвета на кожата,
преживяванията - позитивни или негативни – при адаптацията в нова среда. В ключови
моменти расовата солидарност заличава етническите и национални различия, както
отбелязва още класикът в изследването на африканската идентичност Дю Боа (Du Bois
1903). По-късно този проблем е задълбочен от К.А. Апиа (2001).
Моите наблюдения над живота и взаимоотнешенията между африканците в
България показват, че всички спорове, които са възниквали между тях са били на момента
заличавани, щом стане въпрос за цвят на кожата. Хора, идващи от различни, много често
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враждуващи, страни в Африка, които не се познават или дори са изразявали неодобрение
и липса на симпатия един между друг, в кризисен момент се обединяват, като
единственият признак на общност е цветът на кожата и фактът, че идват от Африка.
Повечето от африканците в България се познават по име, движат се заедно,
събират се. Общността има доста затворен характер. Констатираме тенденция към
етноцентризъм. Както отбелязва Хофстеде, “те имат по-добро извинение, тъй като живеят
във враждебна среда много повече от местното население” (Хофстеде 2001: 313).
Моментът на изключване и противопоставяне черно-бяло е много силен.
Интересен пример е една вечер, прекарана в изключително приятелска обстановка с хора,
с които се познаваме отдавна. В момента, в който обаче присъстващите двама африканци
се скараха (нигериец и ганаец), тяхната приятелка, също от Нигерия, обидено отбеляза:
“Как можете да се карате пред тях, та те са бели!”. Изведнъж част от формиралата се inгрупа на приятели, споделящи общи интереси, се превърнахме в out-групата на белите.
Социално-икономически портрет
Голямото мнозинство от африканците в България са висшисти. Някои успяват да
намерят професионална реализация според специалността си: сред анкетираните има
журналист, бизнес-консултант, свещеник, фризьорка на раста прически. Друга по-голяма
част са безработни или принудени да се издържат, като продават в “Илиянци”.
Основната причина африканците в България трудно да си намират работа се
корени в дискриминацията и расизма, в предразсъдъците, че имигрантите и бежанците от
Третия свят са бедни и необразовани.
Преобладаващата част от африканците в България са мъже. Тези, които пристигат
с образователна цел, обикновено идват сами и рядко след това биват последвани от свои
роднини.
В смесените бракове децата най-често са отглеждани в духа на българските
традиции, в културата на майката и макрообществото.
Езикова адаптация
Африканците в България са малко на брой и идват от различни страни, което
прави трудно използваеми в извенсемеен контекст техните етнически и/или национални
езици. За общуване помежду си те използват английски или френски. Последните са в
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различно отношение към българския. Поради по-слабото разпространение на френския
език

в

България,

френскоговорящите

много

по-бързо

научават

български.

Англоговорящите по-добре се оправят, поради което част от тях по-бавно научават
български.
Децата от смесени бракове използват в различна степен и двата езика. Често те
говорят на български с майката и на английски/френски - с бащата.
Любопитен пример е поведението на момиченце от смесен брак на едно
африканско събиране. Свикнала да сменя двата езика и да говори с баща си на френски,
тя несъзнателно, отивайки при присъстващите българи, говореше на български;
обръщайки се към африканците, превключваше на френски, без дори да се замисля, че
някои от тях изобщо не разбират този език. Те приличаха на баща й и тя автоматично
пренасяше познатия модел на комуникация и общуване.
Пример за значението и ролята на “междукултурните срещи в училище”
(Хофстеде 2001: 301), за потапянето в нов културен модел най-вече чрез езика, са децата
на нигерийско семейство, родени в България и учили в българско училище. За тях
българският става основен език на общуване в къщи и помежду им. Впоследствие
семейството заминава за Канада, където се установява и децата тръгват на училище.
Получава се впечатляваща мултикултурна картина - в Канада нигерийски деца ходят на
училище, където говорят помежду си на… български.
Духовна връзка с родината
Попаднал толкова далеч, в една съвсем различна културна среда, сблъскващ се с
ежедневните проблеми, африканецът в България често е измъчван от носталгия. Връзката
с родината е трудна, почти невъзможна. Единици са тези, които се завръщат, дори за
малко, след първоначалното си заминаване от родната си страна.
Въпрос на чест за африканците е да успеят в начертаното начинание. Пътят назад
се смята за провал и унижение, независимо от това колко труден е животът им в
България. Освен това липсата на средства прави невъзможно завръщането в родината
макар и за кратък период. Традицията в повечето случаи повелява при такъв случай
африканецът не само да поеме сам разноските по пътуването си, но и по време на престоя
си в родината да се грижи за близките си там. Това е непосилно за повечето африканци,
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живеещи в България. Много от родителите им, останали в родната Африка, познават
внуците си само от телефонните разговори и снимките.
Един от начините за “завръщане” към корените, за съхраняване на традициите и
усещането за дома, опит за потискане на носталгията, се оказва музиката. 94% от
респондентите заявяват, че слушат африканска музика. Интересното е, че любовта към
нея дори се засилва в чуждата страна. Музиката носи всичко онова, което “го няма тук” –
приятни спомени, ритъм, танците на предците, връзката с родната култура; тя осигурява
духовната връзка с родината, на едно толкова отдалечено и различно място. Както
отбелязва един от анкетираните, “тя ми е като талисман”.
Не е случайно че африканската музика се слуша най-често на общи събирания,
където спомените, връзката с познатото, сигурността от близостта на in-групата се
сливат, за да донесат поне за малко необходимото усещане за дома-тук, в който може да
бъде пренесен и споделен споменът-от-там. До скоро23 традиционно и масово се
празнуваше 25 май – денят на основаването на Организацията за африканско единство,
който е честван от всички африканци като Ден на Африка.
Расизъм или интеграция
Да бъдеш различен е трудно винаги и навсякъде. Но като че ли да бъдеш черен в
България е особено трудно.
Представите на българските респонденти са по-скоро положителни: 60% от
анкетираните биха приели африканец за съсед, 90% биха имали приятел-африканец, 50%
нямат нищо против, детето им да сключи брак с африканец/ка.
Практиката на общуването между българи и африканци обаче е много попроблематична. Много африканци свидетелстват, че са ставали обект на открит тормоз
заради цвета на кожата си. Много от тях са ставали жертви на заплахи и побой (често от
страна на т.нар. скин-хедс), за което обаче се страхуват да докладват, дори и когато
документите са редовни. Както резюмира ситуацията един етиопец: “Да не ти се случва
полицай да те спре по тъмно и да не си носиш документите в себе си. Заведе ли те в
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До преди 1992-1993 г. подобни събирания на африкански студенти в Студентския град са изключително
масови и традиционни. Сега, след като в България са останали твърде малко студенти, а повечето
африканци живеят разпръснати из София, 25 май не се отбелязва толкова масово.
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полицейския участък – и с теб е свършено – ще те изхвърлят смлян от бой, а пък после
върви си търси правата”.
Сходни свидетелства дават и други африканци, както българи - представители на
неправителствени организации за защита правата на човека. За илюстрация могат да се
сравнят следните факти: годишният доклад на Столичната дирекция на вътрешните
работи за 2001 г. сочи, че са били регистрирани 32 217 престъпления24., т. е. 3.2% от
столичани са ставали обект на насилие25. 71% от анкетираните африканци посочват, че са
ставали обект на насилие от страна на българи, като 20% отбелязват, че това се е
случвало многократно. Дори и да се вземе предвид, че този процент не е само за една
година, контрастът между двете цифри свидетелствува за наличие на нетърпимост и
насилие на расова основа. Както тъжно-примирено един от анкетираните отговаря на
въпроса ставал ли е обект на насилие: “Рядко”!
Каква е ролята на полицията за защита на гражданите на едно общество,
независимо от техния произход и цвят на кожата? Освен цитираните по-горе разкази,
отговорите, които анкетираните африканци дават за отношението на полицията към тях,
са изключително негативни: “расисти”, “подозрително”, “предубедено”, “без коментар”,
“създават проблеми с документите”26, “някои полицаи са расисти и се отнасят грубо и
отвратително към мен”. Подобно отношение кара африканците да се чувстват несигурни
и незащитени и създава чувство на безнаказаност сред хората, които ги подлагат на
насилие.
Дори и когато не се стига до насилие, почти ежедневие е проявата на расизъм и
подозрение от всички страни: погледи на погнуса в градския транспорт (явно порочната
асоциация “черно = нечисто” е дълбоко вкоренена), отказ да бъдат обслужени в магазин
или качени в такси, на пръв поглед невинното и все пак обидно твърдение, че всички
“черни” си приличали и затова не могат да бъдат различавани.
Има, разбира се, и многобройни примери за отворено отношение към
чернокожите, най-ярък пример за което са смесените бракове. През 1993 г. се учредява и
Асоциацията Приятели на Африка с председател д-р Петър Берон. Тя си поставя за цел
развитието на добрите отношения между България и африканските страни, както и
24

По данни на “Годишен анализ на Столичната дирекция на вътрешните работи” за 2001 г.
Тук се включват престъпления от всякакъв род.
26
Интересното е, че признанието идва от хора с официално признат статут на бежанци
25
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подкрепата на африканците, живеещи в България, сътрудничество с организациите за
защита правата на човека, полагането на усилия за пропагандирането на толерантността и
положителния образ на африканските граждани пред българските медии.27
За амбивалентността на българите към непознатото различие на африканците
свидетелствува следното сравнение: анкетираните българи са еднакво склонни да видят
като говорител по телевизията познатия ром и непознатия африканец (35%).
Отхвърлянето на тази публична видимост на културните различия е дори по-силна при
ромите (45% от анкетираните не одобряват възможността да ги гледат като водещи)
отколкото при африканците (40% ) 28.
Медиен образ
Обществените настроения и нагласи до голяма степен се създават от образа, който
медиите изграждат. 40% от анкетираните оценяват този образ като позитивен, 10% - като
толерантен, зачитащ чуждото различие. 30% са на обратното мнение и смятат, че медиите
третират африканците в България на базата на негативни стереотипи, а 5% - на расистка
основа. При по-внимателен анализ проличава, че хората, които познават африканци и са
дали по-позитивна характеристика за тях, смятат, че отразяването на информацията
почива на по-скоро негативни стереотипи, а тези, които са по-крайни в отрицателните си
оценки за африканците, намират медийната политика за положителна.
Ако от оценките на читателите преминем към анализ на самия медиен дискурс,
констатираме няколко особености.
Африка и проблемите на африканските държави са изключително слабо застъпени
по страниците на вестниците. Новината е или сензационно-любопитна (конкурсът Мис
Свят, който трябваше да се проведе в Нигерия) или катастрофична (изригването на
вулкана Нирагонго в Конго, експлозията в Лагос, Нигерия, отнели живота на хиляди
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(AFA, a programmе document. http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Org_Institutes/afa_org.html,
www.geocities.com/Athens/Olympus/4191/info1.htm)
28
Според резултатите от анкетите излиза, че българинът е дори леко по-толерантен и отворен към
непознатите африканци, отколкото към традиционната общност на ромите /или може именно тази
продължила във времето “познатост” води до нетолерантността и нетърпимостта?/. На въпроса дали биха
искали да видят по телевизията водещ от ромски произход, 35% отговарят с Да, 45% - Не и 20% - Не съм
мислил. Що се отнася до водещ от африкански произход, отново 35% отговарят с Да, колебаещите се са
малко повече – 25% и съответно категорично неодобряващите подобна възможност са 40% /или с 5% помалко отколкото нежелаещите да видят водещ от ромски произход по телевизията/.
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души). Обикновено съобщението е съвсем кратко, най-често само с придружаващ текст
под снимка. Подобна ситуация се наблюдава не само в България29.
За африканците в България също се говори изключително рядко: когато е
възникнала опасност за страната от бежанска вълна, когато има съмнение за извършено
престъпление, когато някой журналист отново започва темата за опасността от СПИН,
който африканците ”сеели” в нашата страна. Отношението на журналистите към
имигрантите от африкански произход е крайно и нетолератно. Материалите в
българските медии често робуват на предразсъдъци и пораждат на свой ред такива.
Подобно отразяване е част от по-общия проблем на отношението на медиите към
бежанците. Негативните нагласи се проявяват в твърденията, че българите са застрашени
от приемането на бежанци, че приемането на бежанци утежнява нашите собствени
проблеми, че Европа се пази от бежанци и превръща България в бежански лагер. Езикът е
тревожен, акцентира се върху потенциални конфликти: “заплашват”, “нямат право”,
“бунтуват се”, “конкурират се за работа с българите”. Преобладават парафрази от типа
искат-търсят-получават, т. е. приемаме-даваме-отпускаме…” (Образът на бежанците...
1999).
***
Взаимодействието между различни култури винаги е проблематично. При
съжителството между африканци и европейци се наслагва и един допълнителен фактор –
противопоставянето по оста Черно-Бяло.
Преодоляването на множеството предразсъдъци може да стане единствено по
пътя, посочен от Харпър Ли в книгата “Да убиеш присмехулник”30 (Ли 2000: 310):
“Според мен има само един вид хора. Хора!” Истина, изречена от едно 8-годишно дете.
ЛИ Х. (2002) Да убиеш присмехулник. София: Анимар.

29

Начинът на отразяване на африканската тематика и на обрза на афро-американците в медиите и
рекламата в САЩ е подробно изследван от Ентман и Рожецки в книгата им “Черният образ в бялото
съзнание” (Entman and Rojecki 2001).
30
Книга, която представлява нов етап в разглеждането на расовата дискриминация, поставен още с “Чичо
Томовата колиба”.
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ВИЕТНАМЦИ
Евгения Мицева
Социалистическа република Виетнам се намира в източната част на Азия. Като
територия тя е сравнително тясна ивица; крайбрежната й дължина, в посока север/юг е 3000
км. Числеността на населението (според данни от 1999 г.) е 7632475 (Виетнам... 2002: 9).
Ежегодният прираст във Виетнам е около 1 милион. В страната живеят 54 националности,
които имат собствени говори, близки до виетнамския език. 88% от цялото население
принадлежи към групата на виетите, по които се определят народността и официалният
език в страната.
Виетнамците имат история, обременена от чужди господства31. Днес те обновяват
интензивно своята страна: ускорява се процесът на преориентация

на икономическата

структура, работи се за повишаване конкурентоспособността, максимално се усвояват
вътрешните

ресурси

и

се

повишава

ефективността

на

инвестициите,

особено

чуждестранните. Работи се и за обновяване на управленските структури, подобряване на
социалните условия, насърчаване развитието на културата и науката.
Въпреки социалистическия строй Виетнам развива пазарна икономика повече от 15
години. Новият тип отношения позволява и движение на населението. Масово и от Северен,
и от Южен Виетнам емигрират предприемчиви виетнамци. От края на 80-те години на ХХ
в. те пристигат в почти всички държави от Европа, както и в САЩ. Основните им
занимания са търговия и ресторантьорство.

31

Основни периоди в историята на Виетнам: каменен век –до 3000 г. пр.н.е., бронзов век – до 20 г. пр.н.е.;
хилядолетно северно (китайско) иго – от 111 г. пр.н.е. до 938 г. н.е.; период на централизирана феодална
държава до 1884 г.; френска колониализация – 1884 г. – 1945 г.; период на война с френските колонизатори
– 1945 г. – 1954 г.; период на война с американските агресори –1954 г. – 1975 г.; период на възстановяване
на следвоенен Виетнам – 1975 г. – 1986 г.; период на обновяване и развитие на страната – от 1986 г. до
днес (Вьетнам... 2002: 4).
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***
Интересът на автора към виетнамската общност има индивидуален привкус. Той се
появява след посещение във Виетнам и запознаване с богатата и удивително интересна
екзотична култура на страната. Уастието в Българо-виетнамското дружество у нас дава
възможност да се извършват редовни наблюдения на празнични и делови срещи, на
културни изяви. Настоящето изследване се основава на нестандартизирани интервюта.
Виетнамска общност у нас наброява 1500 души. Тя се появява през 60-те год на
ХХ в. и има доста неравномерно присъствие през различните години. През 1950 г. се
установяват дипломатически отношения между Народна република България и
Социалистическа република Виетнам. Оттогава датира и виетнамското посолство у нас.
Подписва се и споразумение за сътрудничество между двете правителства в различни
ресори, като един от най-бързо и добре развилите се е образованието и културата.
Основна задача на образователната спогодба е приемането за обучение на студенти и
специализанти у нас. От 1960 г. в България започват да пристигат първите групи учащи
се.
Още в училищата, при завършване на гимназиалния си курс, младите виетнамци
получават информация в коя държава по кои специалности се предлага обучение и при
какви условия. Образователната система във Виетнам насочва завършващите към
определени дисциплини, за които има нужда от квалифицирани специалисти. В България
идват тези, които се интересуват от селскостопански дисциплини, животновъдство,
икономика, туризъм, хуманитарни дисциплини и изкуства, медицина и строителство.
По време на своето обучение у нас виетнамските студенти се събират при празници,
организират увеселения, приготвят национални ястия. Тогава все още не може да се говори
за виетнамска общност. Съществуващата е студентска и тя носи, освен националната си
характеристика, живота и атмосферата на младежката среда, която е интернационална и
почти универсална. Естествен е и фактът, че много от виетнамците влизат в по-близки
контакти и дори в брачни отношения с други чужденци или българи. Това прави
виетнамската студентска общност не еднородна. Същесгвена нейна особеност е
текучеството – завършилите заминават, идват нови попълнения.
В края на 70-те години на ХХ век между България и Виетнам се подписва трудово
споразумение, след което значителен брой работници виетнамци изпълняват тук своите
трудови договорености в различни предприятия и строителни обекти. В този период общата
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численост на виетнамците е около 15 000, заедно със студентите и специализантите,
останали в България поради брак с българи(к)и.
Трудовите споразумения приключват в периода 1990-1991 г. и не се подновяват.
Причина за това са липсата на информация сред виетнамците какви са нравите и нормите у
нас, а също и законите. В края на 80-те год. на ХХ в. частната практика в България беше
немислима. В същото време виетнамците, дошли, за да спечелят повече пари, развиват
дейност и извън трудовите договори – търгуват, шият дънкови облекла и ги продават и т. н.
Дейността им предизвика недоволството на обществеността и особено на властите. Тези
обстоятелства наложиха при изтичането на договорите виетнамците да си заминат по найкратката процедура, което не допадна нито на тях, нито на близките им във Виетнам.
Останаха само тези, които, както и студентите, междувременно бяха влезли в брачни
отношения с българи.
След демократическите промени, от средата на 90-те години на миналия век у нас
идва нова вълна виетнамци. Голяма част от новодошлите всъщност идват повторно
България. Те са са икономически емигранти и пребивават в страната ни различен брой
години, като някои са с намерение за трайно установяване. Контактите между новите и
предишните имигранти се установяват бързо и може да се твърди, че към края на ХХ в. у
нас има вече сформирана виетнамска общност. Тя е още твърде крехка, още е в процес на
дооформяне, но съществува.
Общността е разнородна в социално и икономическо отношение. Различават се по
време на заселване (стари и нови заселници, но това е за кратък период от приблизително
25-30 г.); по тип семейства (повечето са смесени бракове, но има и чисто виетнамски
семейства); по образование (има висшисти, техници, хора със средно образование ); по вида
на трудовата ангажираност и др.
Отсъствието на политическа причина за емигрирането на виетнамците от родината
им дава възможност за нормални добри отношения с дипломатическата им мисия у нас. В
посолството на СР Виетнам в София знаят за приблизителния брой на своите сънародници,
за градовете, в които се заселват, за трудовата им дейност. Нещо повече, посолството не е
загубило контакт и със сънародниците си от предишните вълни, които са постоянно в
България повече от 20 год.
Това е специфична практика, различна от познатите досега в България. За сравнение
ще посоча арменците, които имат посолство у нас от 1993 г. Към своето посолство се
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обръщат арменците - емигранти от най-новата вълна, идващи в България след 1991 – 1992 г.
Предишните заселници са вече български граждани и техните нужди се обслужват от
българските държавни институции. С посолството на Република Армения те поддържат
приятелски контакти като с представители на арменска общност, на хора с общ произход и
кулура. Не е по-различен и случаят с евреите – тези, които живеят в България са също
български граждани, а посолството на Израел обслужва нуждите и интересите на своите
граждани, пребиваващи по различни поводи у нас (моментът с нови преселници тук
липсва). Противоположен е случаят с политическите емигранти или бежанците, които
въобще не търсят контакти с дипломатическите си мисии. Първата особеност на
представителите на виетнамската общност у нас са легалните и добри отношения с тяхното
посолство.
На някои от виетнамските празници посолството отваря врати за сънародниците си и
дипломатическото тяло ги посреща в общия им дом, за да отбележат съвместно събитията:
Нова година – Тет, отчитана по лунния календар, 8 март – Международният ден на жената,
1 юни – Денят на детето. Втори септември – денят на Освобождението на Виетнам от
колониален гнет и началото на социалистическа република Виетнам - се отбелязва също в
посолството, като освен виетнамци присъстват и българи, свързани с Виетнам заради
работа като дипломати там или обучавали студенти в Ханой, изучавали виетнамистика,
командировани по съвместни програми и др. Самите виетнамци отчитат като положителна
връзката с посолството:
“… Не сме изоставени от държавата си. Всяка нова година се събираме в
посолството, също на Втори септември, националния празник… Всички се събираме там,
веселим се, правим компания. (запис на щанд в Илиянци*, 2002 г.).
Отнашенията между виетнамците и посолството преминват различни фази. До към
1990 г. идващите тук студенти, практиканти и работници не са в най-тесни контакти с
дипломатическото си представителството. Тази дистанция се увеличава значително и
преминава дори в неприязън към някои от виетнамците, оставащи тук по своя воля извън
сроковете, за които е договорен престоят им, или поради сключване на брак. Официално
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няма законово основание да се противопоставят на своите емигранти, но в действителност
при всеки възможен случай на административни контакти от посолството се стремят да
затрудняват сънародниците си. Това поведение към незавръщащите се се диктува от
държавата-майка. След 1990 г. настъпва промяна в отношенията, което е нова държавна
политика. Дистанцията се стопява, понякога “местните” виетнамци биват викани в
посолството за сътрудничество, на празниците редовно биват канени и те.
За виетнамците е много важно да чувстват близостта на сънародниците си, да
разчитат на тяхната подкрепа – нещо, към което днес се стремят на всички нива в
общността. Тук, вероятно, влияние оказва традиционното им възпитание и начинът на
живот в родината им. Те чувстват необходимост да са във връзка и да се подпомагат. Това е
и една от причините да се сформира лесно общност в дисперсно съществуване. Те създават
и своя организация, която да ги подпомага:
“Имаме тук организация, която наричаме на виетнамските бизнесмени – всъщност
търговци. Бизнес – бизнес е нещо голямо, не е търговци на дребно. Но имаме организация,
за да можем един да помага на друг. … Тези, които идват тук още не знаят така
законите. Или в бизнеса – пак има проблем и ние пак помагаме и съветваме какво да прави,
за да не бъде незаконно в България. Законно трябва да е и от двете страни, не само от
България, а и по виетнамските традиции и обичаи, за да ги поддържаме.” (запис в
Илиянци, 2002 г.)
Въпросната Асоциацията на бизнесмените е създадена през 1999 г. Членовете й
наброяват към 150 души Тя има широка дейност и председателят й я определя като тип
профсъюзна организация. Членовете на ръководството са хората, които имат право да
представляват сънародниците си и да защищават техните права пред българските власти. Те
са хората, които разрешават спорните въпроси вътре в общността; преценяват кои случаи са
за разглеждане от Общото събрание и кои решават самите те..Дейността се отчита всяка
година на годишно събрание на всички членове. На същото събрание се набелязват задачи
за предстоящата година. Виетнамците имат нужда от организацията си и често търсят
ръководството, пред което поставят проблемите си от битов и трудов характер или във
връзка с неясни взаимоотношения.
С Асоциацията са свързани и някои търговци, които осъществяват връзката с
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Виетнам и осигуряват вноса оттам, както и Комитетът за връзки с виетнамците от
диаспората.
Освен в Илиянци бизнес се развива и в офисите на някои от успелите виетнамци.
Най-крупната организация е Импорт-Експорт, ръководена от виетнамец, завършил ВПХИ в
Пловдив*. По негово мнение Асоциацията необходимо звено между Виетнам, посолството и
икономическите емигранти. Той отбелязва още, че държавната им политика в момента
изисква контактите със страните, с които Виетнам има взаимоотношения, да се поддържат
чрез или с помощта на виетнамските емигранти, защото те познават собствената си страна,
както и ситуацията в страните, в които са имиграли. Такава Асоциация има всяка една
диаспора. Ръководителят на Импорт – Експорт е на мнение, че в България Асоциацията все
още е слаба, тъй като самите виетнамци са още дребни бизнесмени, а и икономическата
ситуация у нас не позволява бързо развитие на взаимоотношенията.
Други виетнамци не споделят мнението, че е необходим такъв тип виетнамска
институция в България., че не е подходящ още моментът за развиване на подобна дейност.
Това са предимно заселените в България от преди 25 и повече години Тяхното мнение е, че
Асоциацията е приемник на бившата организация на всички виетнамци в България, а днес
тя обслужва нуждите предимно на работещите в Илиянци. “Старозаселените” имат вече
българско гражданство и се чувстват напълно интегрирани в българското общество. За тях
важат законите и нормите в България и те по-скоро са в помощ на дейността на
Асоциацията, отколкото да ползват услугите й.
Асоциацията не е в помощ и на тези от виетнамците, които са в строителството. Те
са малък брой, част от тях са били тук във връзка с трудовите договорни отношения между
държавите ни – някои са останали, а други са дошли повторно, както повторно са тук и
голяма част от тези, които са се “преквалифицирали” като търговци.
По своите цели и функции Асоциацията на виетнамските бизнесмени е създадена по
подобие на асоциациите в диаспората, като за момента обслужва само търговците. Вън от
нея са всички останали като работещите в строителството и отдавна заселените тук,
занимаващи се с различна дейност. Въпреки това всичките “групи” са в контакт и се
подпомагат.

*

Л.К.Х., президентът на Импорт-Експорт е женен за виетнамка, завършила в Германия. Живеят в България,

тук се ражда синът им. Л.К.Х. казва, че се е установил трайно в България.

72

Освен Асоциацията на виетнамските бизнесмени действа още и младежка
организация на учащите. Младежите имат свои потребности и организацията се старае да ги
обедини и да задоволява нуждите им – да съдейства за активно спортуване, да организира
развлечения, да осигури възможност за разговори и разрешаване на характерни възрастови
проблеми. В разгръщане дейността на организацията младежите са подпомагани от своите
родители и цялата общност, като очакванията на възрастните са, че те ще израснат и ще се
присъединят към работещите.
Редица виетнамци в България биха желали да имат клуб, в който да се събират, да
развиват художествена самодейност, да имат библиотека и зала за срещи и игри. Засега
обаче трудно намират свободно време и бодрост за подобни занимания, а липсват
помещения, които могат да се превърнат в клуб. Този въпрос не е решен и по финансови
причини. Засега уреждането на концерти на състави от Виетнам се реализира с помощта на
посолството и някои по-напреднали бизнесмени. Към момента виетнамската общност няма
клуб и общ храм – част от топосите, които характеризират по-старите общности у нас.
Липсата на проект за изграждане на храм е свързана и с личното отношение към
вярата. Във виетнамския дом – в родината или в емиграция – има олтар, пред който всеки
да изповядва религията си, да отбелязва празниците и да отдава почит на предците си.
Такъв олтар имат в повечето случаи дори и при смесен брак. Празниците си виетнамците
започват с молитва пред олтара. Това става на тяхната лунна нова година и всеки месец в
деня на пълнолунието. Дори на техните календари се отбелязват задължително дните, в
които трябва да се четат молитвите пред олтара. Дълбоко свързани с традициите и
религията си, някои виетнамци имат олтар и на работното си място.
Виетнамецът може винаги и навсякъде да обособи за себе си място, белязано със
съответната знаковост за святост и да извършва своите ритуали. Затова ако при арменската
общност (а също при еврейската и др.) говорим за съграждане на основни топоси като
религиозен храм, училище и културен дом, при виетнамците тази необходимост не се
чувства така осезателно. Тяхната религия позволява общуването с божествата, към които
отправят молиитви, и с предците на рода да се извършва от всяко място, а ако това става от
дома или работното място, то те са не по-малко свети кътчета. Така отеблязването на
религиозните празници, са в голяма степен изживяване личен характер.
Виетнамците в България нямат свой печатен орган – това е също особеност, която ги
отличава от почти всички други общности. Те ползват издавания от посолството бюлетин,
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наречен “Роден край”, който се отпечатва на виетнамски и съдържа информация за
икономически, политически, културни и др. събития във Виетнам, както и съобщения за
промени в законите и правилниците в България, с които имигрантите следва да се
съобразяват. Бюлетинът не е регулярно издание, разпространява се безплатно.
***
Във виетнамската общност у нас преобладават мъжете, но има и жени. Много от тях
имат семейства във Виетнам, други сключват смесени бракове тук. Оказва се, че въпреки
неудачното приключване на договорите в края на осемдесетте години, много от
виетнамците, принудени да търсят препитание в резултат на незавършилата все още
икономическа криза във Виетнам, се завръщат обатно. В повечето случаи пристигат цели
семейства. По-добрият вариант за трудовите емигранти е да пътуват заедно със семействата
си – не само за запазване на браковете, а и за по-резултатно използване на припечеленото.
Жените не остават в домовете като домакини, а работят заедно със съпрузите си:
“Жените работят, работят повече и от мъжете. Семействата се справят, за нас
семейството е важно, даже сам човек по-трудно се оправя, по-лесно фалират. Жените
повече изчисляват какво да правят, повече се безпокоят, а мъжете работят, работят и
някой ден няма пари. Жените пазят всичко. Така го виждам. (Л. – 2002, запис на щанд в
Илиянци)
Освен дошлите тук виетнамски семейства има и семейства в смесени бракове.
Виетнамската общност приема добре българите, станали техни снахи и зетьове и ги
интегрира лесно, а често именно на тях виетнамците разчитат за известно съдействие и
подкрепа. Някои поддържат взаимоотношения с посолството, оказват максимална помощ,
особено при празници и културни събития или сътрудничат като членове на Българовиетнамското дружество: Мина Иванова – преподавател по пиано в Музикалното училище,
Светлана Захариева-Чан, оперна певица в Музикалния театър и др.
Виетнамците се стремят да осигурят добро обучение на децата си. Виетнамските
деца посещават българските училища – държавни или частни езикови. Проблем е
обучението по майчин език. Във виетнамските семейства децата научават говоримия език,
но не получават писмена и граматична грамотност. При децата от смесени бракове
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проблемът е още по-голям. Към посолството е създаван курс за обучение по виетнамски
език32, но проблемите с разстоянията и ангажираността на родителите създават трудност и в
момента такива занятия не се осъществяват. Въпреки сложния живот в чужда държава,
родителите не използват децата като трудова сила. Макар и в емиграция, всеки от
семейството получава необходимото му и от всекиго се очаква реализация. Това е
особеност, която характеризира цялата общност.
Един от немаловажните въпроси при имигрантите е свързан с националната кухня.
Безспорно в случаите, когато цяло семейство е емигрирало, този въпрос не е проблемен,
защото в дома се приготвя виетнамска храна. По-осезателно се усеща липсата на собствена
кухня при тези, които са сами и при смесените бракове. В период от около една година (от
лятото на 2001 до към края на 2002 г.) в София беше създаден уютен стилов виетнамски
ресторант, с качествена, добре приготвяна храна. Много виетнамци посещаваха
заведението, но само при определени поводи, защото след работа предпочитат да се
оттеглят на спокойствие в домовете си. В Илиянци също има малка закусвалня, в която се
приготвя виетнамска храна, така че работещите там могат да я посещават. При смесените
бракове има различни случаи: 1. мъжът виетнамец готви, когато искат да се хранят с
виетнамска храна; 2. при по-добри умения мъжът подготвя по-често храната, защото е
предпочитана, 3. българските съпруги усвояват ястия от виетнамската кухня и ги редуват с
българските, 4. мъжът виетнамец приема изцяло българската кухня, като поема
приготовлението само на виетнамските обредни празнични храни, които се чувства
задължен да спазва.
***
Българите са известни със своята толерантност към пришелците, бежанците,
имигрантите. Това е обикновено мнението на преселилите се у нас. При едно изследване на
новосъздаваща се общност е интересно какво е мнението на членовете на тази общност.
База за сравнение имат преди всичко завърналите се отново, тъй като прекъсването на
престоя дава възможност за нови впечатления и обективна оценка. Толерантността на
българите, доколкото са имали възможност да я почувстват въпреки езиковата бариера, е
била само на ниво междуличностни контакти. Възникналите недоразумения, покрай
32

с преподавател Стоянка Димитрова, виетнамист, подготвян във Виетнам
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неточното изпълнение на договорните отношения е хвърлило сянка върху отношенията.
Въпреки това обаче виетнамците са запазили и добри чувства. Демократичните промени у
нас им дават надежда. Намират една значително променена България, но все още не може
да се каже, че всичко е подобрено.
“Ние не сравняваме, но просто виждаме как беше преди и сега. Първо нямаме право
да сравняваме (в см. не ни е работа – Е.М.), второ виждаме как е. Всичко върви по
държавния път като политика, а сега е друго. Сега е възможно който може сам, сам да се
развива, а по-рано не разрешаваха така. Всяка държава тръгва към пазарната икономика и
отваря път за частниците. Всеки има право да създава фирма и така нататък. А по-рано в
цялата социалистическа система всичко е държавно и това сега е добре, нали. Всек,и който
иска да опита, никой не пречи – има ли възможност, да се развива. Това е добре. Но от една
друга гледна точка в момента България още е донякъде развита и има необходимост от нови
промени и в законодателството, и в икономиката и в други неща. Ще бъде напълно като
западните държави и тогава е друго, но сега пътят е такъв.” (Д. – Разговор на щанд в
Илиянци, 2002 г.)
Има промени и в междуличностните отношения – отбелязват, че те в значителна
степен се ръководят от материалното състояние на имигранта и неговото положение спрямо
българите, в качеството му на работодател:
“По-рано беше друго. Но сега, не знам, но на мен впечатлението ми е, че не лошо е
сега. По-рано бяхме само трудещи се (в см. на трудов договор, работници – Е.М.) и тука
получавахме заплати като работници. А сега е малко по-друго. В Илиянци има много
работници (българи – Е.М.), които работят при нас. Друго нещо – България има пазарна
икономика и тогава – нали, не всеки от вас може да го прави това, а всеки виетнамец с
малко пари може да потърси начин да направи нещо. Това ние го имаме, защото отпреди
дълги години се занимаваме с търговия. Азия и азиатските държави са малко по-бедни и
търсят начин да правят конкуренция. И така сами се научиха, че трябва да опитат и да
успеят. Вижте сега, например китайците, които са тук от четири-пет години и успяват,
те са повече, повече успяват и купуват вече апартаменти, имат хубави коли. И така
погледнато, те може да ни презират, ние още не успяваме. Но и в България има още
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националисти и расисти, които ни гледат все още като малоумни, но много малко са тези
хора. Но сега общо е добре. Сега гледат вече и по улиците по-добре”. (Д. – разговор в
Илиянци, 2002 г.)
Последният цитат разкрива съществени особености от живота на виетнамците у нас.
Вниманието се насочва към трудностите на емигранта в България –финансови, свързани с
цялата икономика, с конкуренцията с други имигранти като китайците. Респондентът
споделя и изразяваното понякога негативното отношение на българина към азиатците.
Нашето

поведение

към

тях

засилва

тяхната

недоверчивост

и

подозрителност.

Обнадеждаващо е, че виетнамците отчитат промяна в отношението към тях. В днешно
време те се чувстват на по-високо стъпало в българското общество, което обясняват с
финансовото си стабилизиране в сравнение с минали години.
Китайците са единствената общност, с която виетнамците поддържат по-тесни
взаимоотношения и очевидно в България контактите са добри (макар исторически събития
да са охлаждали отношенията между двата народа). Виетнамците отчитат, че се чувстват
по-ниско в икономическата стълбица в сравнение с китайците. Тази сянка на лека завист и
желание да ги достигнат дава отражение върху самочувствието им. Но те изразяват и
надеждата, че ще достигнат китайците в начина на работа и материални придобивки.
По повод отношенията българи - виетнамци и българи – представители на други
етноси моат да се направят интересни сравнения. З., дошъл като специализант тук, женен за
българка, е имал възможност да общува в България с българи и с представители на някои от
другите етничесски общности. Той подчертава, че с българите е много лесно да се общува,
те лесно стават приятели, докато другите като че ли слагат бариера между себе си и
“другия”.
“…намирам, че българският народ и виетнамският народ имат нещо много общо и
много лесно контактуваме, много лесно ставаме близки и много добри приятели, много
лесно разбираме. И това е повече с българите отколкото с другите народи. За това не
мога да давам обяснение, нито материал ще намеря. Аз се интересувам от това – ето и
сега където отида или където живея – от две-три приказки и ставаме приятели. Е, това
няма го никъде, няма го! Другите чужденци например разговарям и нямам така близък и не
чувствам така близък. Това не означава, че аз не ги приемам. /…/ А арабите говорят много
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лошо за българите и това не ми харесва. Не знам защо. И някой път като ги слушам, а аз
съм толкова години с българите и усещам, че се дразня от тези хора. Просто е нереално,
те се държат така – демек: кой си ти? А като си толкова умен ти какво търсиш тук!
Дай да не говорим за тях, да не говорим. При жена ми по-рано работеше един, който е от
Кърджали и е от турски произход. И излизаме веднъж заедно. Те имат общи черти –
турски произход с арабите, повече имат общо: пред българите добре с тях, а зад гърба
само лошо говорят./…/
(А.З.Л., техник, 2002, София)
***
Виетнамците се установяват в България като трудови емигранти. За едни е трудно да
намерят работа в родината си. Други са учили или работили в България и са прекарали
младостта си тук. В това време създават приятелски кръг, семейства и средата им е в
България. Има и такива, които са се опитвали да се върнат във Виетнам, да отидат в други
страни, но впоследствие се установяват в България. За тези, които са в смесени браковеq
установяването е трайно, а другите живеят с мисълта, че след години, най-вероятно след
пенсиониране, ще се завърнат по родните си места. Или – макар и нова общност,
виетнамската се конструира и развива по един сравнително познат образец – живеят в поголеми градове (имало е периоди, когато са живели в Пловдив, Димитровград и Варна, сега
са основно в София), създават институции, които да защитават интересите им и да уреждат
отношенията с двете държави, които виетнамците приемат за еднакво свои поне за периода
на имиграция.
Като икономически емигранти и то установени сравнително отскоро в България,
виетнамците са съсредоточили усилията си да създадат само най-необходимите свои
институции, които подпомагат съществуването на общността. Те са почерпили опит от
предишното неуспешно трудово сътрудничество и това им помага да се ориентират сега подобре. От друга страна, днес разчитат на лоялността на демократичното правителство и на
стартиралата у нас пазарна икономика. Във Виетнам пазарната икономика е добре действащ
механизъм и отвореността на пазарите, както и разгръщането на частната дейност и на
контактите вече дават своите резултати. Виетнамците имат предвид този пример и разчитат
именно на него. Отчитат, че у нас процесите са твърде тромави и това им се отразява много
лошо, но живеят с надеждата, че до 4-5 години България ще намери верния път и тогава
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очакват да бъдат по-добре и те. Междувременно някои се отправят към Чехия, Полша и
други страни с по- стабилна икономика и по-добри възможности за развитие на бизнеса на
имигрантите.
Вьетнам сегодня (2002) Ханой: Тхезьой, с. 72.
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КИТАЙЦИТЕ
Анна Кръстева
“И най-дългият път
започва от малката крачка”
Китайска поговорка
Х.Ю. е продавач в Илиенци. Усмихнат, приветлив. Коректен – плаща редовно
наема си на българската фирма, в чиито складове наблизо държи стоката си. Малкият му
щанд с нищо не се отличава от тези наоколо – евтини дрехи, с качество на нивото на
цената. Търговията е вървяла преди, сега е замряла. Чуди се какво да прави. Занимавал се
е с търговия и в Китай, съпругата с малкия му син са в родината. Българският му е доста
беден, често неразбираем, но отговаря сърдечно. Откликва и на молбата ми да ме
представи на други китайци от съседните щандове.
Доктор Тиен е специалист по традиционна китайска медицина. Има кабинет в
хубав квартал, радва се на внимание от медиите – коридорът е облепен с нейни
интервюта и статии за нея от български вестници. Известна е и сред колегите си – изнася
лекции пред български и китайски лекари. Много е непосредствена – сама отваря вратата,
макар да има секретарка. Говори български, но продължава систематично да го изучава:
дори докато трае дългото интервю, в които активно участие взима и нейната секретарка –
китаиска, тя прелиства българска граматика. Дъщеря й върви по нейните стъпки – учи
китайска медицина, съпругът й неотдавна е дошъл в България. Носи се славата, че найдобрите й приятели са нейните пациенти. Убеждавам се сама – като чува разговора ни,
възрастна госпожа надниква в офиса, за да сподели, че д-р Тиен я е излекувала, след като
българските лекари не са могли да й помогнат, по-млада госпожа, вероятно дъщеря,
потвърждава. И двете са искрено възторжени.
Лиу Лей Лей е “талисманът” на нашия екип. Първа се запознава с нея Е.
Анастасова – обядът в ресторант в Благоевград се превръща в начало на приятелство,
моите отношения с нея също бързо надхвърлят взаимоотношенията изследовател –
информант. Тя е сред най-динамичните респонденти: София, Благоевград, Хасково,
отново София – един ресторант, после друг, трети... Не се оплаква от сервитьорската си
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работа, но живо се интересува от възможностите за образование. Иска да
усъвършенствува и английски, и български – свързвам я по нейна молба с преподавател
по български и тя с удоволствие се отдава на тези интелектуални занимания.
Тези три случая са типични за китайската имиграция в България с основните
икономически дейности – ресторантьорство, търговия на дребно, китайска медицина, с
различните семейни модели – доста идват с целите си семейства, други не поемат този
риск и предпочитат първо да пробват, а необвързаните млади се възполват от своята
свобода, за да разгърнат максимално мобилността и гъвкавостта си. Видима е и
феминизацията на имиграцията.
Тези и множество други характеристики на китайската имиграция в България ще
бъдат обект33 на анализ в настоящата студия. За да се разбере нейната специфика, ще я
разгледам в перспективата на китайската имиграция по света. За да поставя въпроса за
нейната интеграция в българското общество, ще се вгледам в нашите представи за тази
съвършено нова група.
Китайската имиграция
“Навсякъде, докъдето достигат вълните на океана, акостират китайци”, казва едно
много старо китайско стихотворение (Ma Mung 1995: 163).
Китайската диаспора е най-голямата в света, по-голяма от еврейската, арменската
и ирландската, взети заедно. Сравнима е само с индийската, но е по-мощна от нея
икономически. Повечето изследователи я оценяват на около 30 млн. (Trolliet 1995), други
посочват дори 50 млн. (Kammerer 2004).
Географското й разпределение може да се опише с две характеристики: огромна
концентрация в юго-източна Азия и разпръснатост по целия свят. Първата се илюстрира
със следните данни: три четвърти от населението на Сингапур са китайци. В същото
време китайци откриваме във всички континенти, в 130 страни. Китайската диаспора
започва да става планетарна още от средата на ХІХ век. От началото на ХХ век Европа
започва да се утвърждава като важна дестинация – първо Великобритания34, после
Холандия и Франция. За десетилетието 1970 – 1980 китайската имиграция в света се е

33
34

За методологията на изследването вж Бъларският имиграционен феномен.
Две трети от китайците в Западна Европа (600 000) са във Великобритания и Франция (Trolliet 2000).
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увеличила с 2.5%, докато в Европа това увеличение е 7 пъти по-голямо – 16.7% (Trolliet
2000).
Ма Мунг концептуализира тези особености чрез двойката мултиполярност –
интерполярност. Диаспората е разпръсната в множество полюси, които остават свързани
както със страната-майка, така и един с друг. Връзките покриват широката гама от
посещения през бизнес контакти до миграции от един полюс към друг (Ma Mung 1995).
Въпреки впечатляващия си численост, китайската имиграция представлява едва
2,5% от населението на Китай.
Китайската диаспора не е диаспората на китайците, в огромното си мнозинство
(90%) тя идва от трите области Фудзиен, Гуандун и Хайнан35, дори не от целите области,
а от тясната крайбрежна ивица.
Китайците в България
Китайците са най-новата имиграция в България. Не е обусловена от исторически
връзки или културна близост. Две са основните причини за този феномен. Пъвата е
свързана с отварянето на България и европейската ориентация, която увеличава нейната
привлекателност. Втората причина е глобализацията, променената география на
миграционните потоци, възникването на множество нови дестинации.
Преди демократичните промени китайците са по-малко от десетина, женени за
българки, интелектуалци. Започналата след демократичните промени36 китайска
имиграция има обратен профил: тя нараства бързо, от практически нула за броени години
достига хиляди; мотивацията не е семейна37, а трудова; преобладават дребни
предприемачи и ниско квалифицирани наети.
Китайците идват у нас по два законни начина. Първият е покана от близък
родственик или бизнес покана – както от китайска фирма, така и от български
партньори38.

Вторият

начин

е

чрез

регистриране

на

фирма

по

българското

35

Където жвее около 10% от цялото население на Китай.
През 1992 г. по информация на Китайското посолство.
37
Събиране на разделени семейства – важен феномен при установена по-отдавна имиграция.
38
Тези услуги си имат точно определени цени и се предлагат от специализирани в имигрантския бизнес
лица и фирми.
36
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законодателство. Използват се и незаконни начини: документи на установени у нас
китайци се изпращат в Китай, където се фалшифицират и използват отново39
Преброяването на малцинствени общности често е проблематично. Понякога тази
проблематичност е “неразрешима”, доколкото се основава на сложни процеси на
идентификацията.40 В други случаи идентификацията не е проблематична, а трудностите
са от технически и институционален характер. Както за китайците, така и за другите
анализирани в книгата имигрантски общности, няма официални източници на
информация, които да претендират за точност и обхватност на данните. Те са откъслечни,
несигурни, оценки и преброяване се преплитат. Необходимо е да се отбележи, че
ситуацията не е радикално по-различна дори в страни с дългогодшна традиция на
изследване на китайската имиграция41.
МВнР разполага с данни за броя на издадените визи: за периода от 1998 до
18.02.2003 г. те са 1630 (Николов 2003). Констатираме, че той категорично не съответства
на размера на общността.
МВР разполага с данни за издадените рарешения за престой.
Китайци

1997

1998

1999

2000

2001

Продължително пребиваващи

933

779

1213

1434

1372

Постоянно пребиваващи

18

26

57

169

316

Общо

951

805

1270

1603

1688

“Прочитът” на тези данни също трябва да е внимателен: те отразяват издадените
разрешения, т. е. един човек може да фигурира два пъти, ако е поискал два пъти
разрешение за по 6 месеца, друг може да фигурира в бройката, а вече да е напуснал
страната, защото разрешението му е изтекло.
Тези цифри не включват, разбира се, получилите българско граждансто.
Постоянно пребиваващите могат да кандидатстват за него при следните условия: пет
години престой без прекъсване; липса на криминални прояви; успешно положен тест по

39

Тези практики подхранват широко разпространения анекдот, че китайците в имиграция не умират.
Типичен случай са ромите, при които данните между преброяването, оценките на експерти и на лидерите
на общността варират два до три пъти.

40
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български език. Две категории имат предимство при получаване на българско
гражданство: сключилите брак и родителите на български граждани.
Два основни извода могат да се направят от наличните данни: броят на китайските
имигранти очертава тенденция на нарастване; тази тенденция не е драматична, няма
никаква опасност да бъдем залети от огромен поток.
Оценките значително надвишават посочените от двата официални източника
цифри. Бих се ангажирала с цифра около 10 000.
У нас няма китайски бежанци42. Китайците в България са класически случай на
икономическа имиграция.
Китайците у нас са млади, средната възраст е около 30 – 35 години.
Chinatown отпраща към идеята за град, град в града. В множество страни по света
китайите се заселват в големите градове. България не прави изключение, основната част
от групата живее в София. Китайски ресторанти са открити вече и в доста градове в
страната. Една от причините е, че имигрантите идват от градска среда. Едва 4.4% са
живели на село, преобладаващото мнозинство (87.7%) идват от градове, една малка част
(7.8%) – от столицата.
Подчертах вече, че китайската имиграция не се “произвежда” равномерно от
цялата огромна китайска територия. Толкова по-валидна е тази констатация за
имиграцията в България. Както шеговито се изрази наш респондент, всички у нас се
познават, защото са от един град. Китайската имиграция у нас идва главно от Джъдзян и
Фудзиен. Разговарях с отделни респонденти от Съчуан, Шандун, Дзилин, Пекин, Хон
Конг.
В литературата се говори за символни йерархии: северняците се считат за поиздигнати от южняците; гражданите се считат за по-издигнати от селяните; а всички – от
жителите на Фудзиен, разглеждани като необразовани и криминализирани (Nyiri 1995). В
работата на терен до момента тази особеност излиза в нейния преобърнат вид: например
многократното повтаряне, че респондентът е от Пекин, без други елементи в разказа да
налагат подчертаването на този факт. Респондентка от северен Китай разказва, че там
41

Трудности със статистиката за имиграцията има дори в страни със столетна имигрантска традиция и
утвърдени статистически институции. Във Франция, например, едва сега се взима решение за създаване на
Обсерватория за статистики на имиграцията и интеграцията към Висшия съвет по интеграция (Tabet 2004).
42
Има отделни случаи на молби за предоставяне статут на бежанец, но от хора, които не са си продължили
срока на пребиваване в България и не са в състояние да платят наложената им глоба.
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хората са високи, усмихнати, с чувство за хумор, докато жителите на южен Китай били
ниски и големи съперници.
Етнически бизнес
Малко капанче в квартал “Гоце Делчев”. Големи порции, ниски цени, любезно
обслужване. Клиентите са доволни, започват да водят приятели, да си взимат храна и за в
къщи. Китайското семество със син и дъщеря работи неуморно, капанчето прераства в
ресторант. Този отделен случай илюстрира типичния начин на установяване и развитие в
новата икономическа среда.
Китайските имигранти навсякъде се характеризират с изумителна гъвкавост,
виртуозна адаптивност към пазара и средата, акробатично чувство за бизнес (Trolliet
1995). Фундаментално измерение на идентичността им е волята за икономическо
възпроизводство и просперитет.
Най-емблематичната

икономическа

дейност

на

китайската

имиграция

е

ресторантьорството – в нея са заети около 50-60% от работната ръка във Великобритания
и Холандия (Trolliet 2000). Именно тя е и най-видимата, и най-типичната у нас.
Другата дейност със сравнима тежест е търговията – на дребно (“Илиенци”) и на
едро.
Третата, по-малко видима и по-неизвестна дейност, е отглеждането на зеленчуци43.
То се развива в Софийско и Пловдивско. Разгръща се в две форми – обработка на земя и
наемане на парници. Китайците инвестират в тях, възстановяват ги, защото считат, че
през зимата асортиментът на зеленчуци у нас е беден. Китайците са “страстни
земеделци”44.
Естествено, несравнимо по-малко масова е китайската медицина, но тя
диверсифицира

както

икономическите

дейности,

така

и

образователния

и

квалификационния профил на групата.
Започват да си пробиват път и други дейности – търговия с произведения на
китайското изкуство – статуетки, порцелан, вази, китайска козметика. Художникът Джао
Дзиенфей вече от седем години живее и твори в България.

43

Съветник в Китайското посолство ми раказва как на софийски пазар български продавач му предложил
китайско зеле, като му казал, че българите постепенно го научават и започват да го харесват.
44
Има големи общности от китайски земеделци в Бразилия, Перу.
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В България учат и китайски студенти и специализанти45, броят им е незначителен.
По-нататъшната диверсификация няма да бъде дело на тази първа вълна
имигранти. Нейните амбиции са по-скоро скромни – да продължат да се развиват в
същото поприще (“втори магазин”), да преминат от наети към самонаети (“собствен
бизнес”).
По-малко от един на десет (8.6%) се стреми към висококфалифициран труд.
Обнадеждаващо е, че тази цифра е по-висока сред по-младите (12.2%). Не малко сред тях
биха желали да продължат своето образование, при това съвсем не в области, свързани с
настоящата им работа, а във високотехнологични като информатика, например.
Език
“Какво може да донесе по-ясен отговор от езика на въпроса “Откъде сте?” За един
китаец в чужбина “родината” не е толкова Китай, колкото селото или областта от
Фудзиен, където се говори мин – или по-точно диалекталния вариант на мин, на който
общуват неговите родители и самият той” (Pan 2000: 24).
Китайка споделя, че на седемдесет километра от родния й град се говори диалект,
който тя самата не разбира. Някои от тези диалекти нямат писменост. За да се разбират,
китайците у нас говорят на “общия” китайски език.
Изследователите подчертават огромното значение на езика за съхраняването на
китайската идентичност на диаспората. Първата грижа на Лиу Лей Лей пред компютъра е
да намери китайски сайтове, които й позволяват да общува със сестра си на родния език.
Предаването му е първа грижа на родителите към младите поколения. В домовете
се говори на китайки, гледат се китайски телевизионни канали, децата често се пращат в
Китай, за да учат на родния език.
Пиететът към китайския език се съчетава с интерес към чуждите езици. Огромното
мнозинство говорят в някаква степен български език. Открява се генерационна
специфика – младите често го учат с учители, възрастните – от практиката.
Пак сред младите се среща и силен интерес към английския – гледат CNN, считат,
че той би улеснил бъдеща имиграция в САЩ или Западна Европа.
Религиозни идентичности
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На шкаф в кабинета на д-р Тиен стои Буда, а пред него - купа със свежи плодове.
Тези плодове стоят точно определено време, след което биват подменяни с други.
Енергията, с която божеството ги облъчва, променя вкуса им - промяна, доловима дори за
българските служители в офиса, с които д-р Тиен понякога ги споделя. Точно до Буда
има християнска икона.
Този пример отразява един факт и носи силно културно послание. Най-голямата
група сред вярващите са будистите. Сред китайските имигранти у нас се срещат и
християни, и последователи на конфуциянството, и йеховисти. Откриваме, че трите
големии религии в Китай – таоизъм, конфуцианизъм, будизъм – не са симетрично
представени сред китайската общност у нас.
Най-значителна е групата на атеистите, половината от цялата общност. Китайците
не са от приказливите, а религията е една от темите, по която са най-лаконични. В редица
случаи тя се схваща повече като културна идентичност, която трябва да се предава на
децата, но не се пратикува ревностно във всекидневието.
Източните религии не търсят една Истина. Религията е в ритуалите, церемониите,
начина

на

живот

(Хофстеде

2001).

Будизмът

е

немонотеистична

религия,

конфуцианството е сплав от религия, етика, философия. Общото е, че те не са
експанзионистични, както и че са много по-малко изключващи за разлика от
християнството и исляма. Респондент заявява: “Вярвам в Буда и Христос”. Като в
кабинета на д-р Тиен, Буда хармонично съжителствува с Христос, на един лакът
разстояние, като протегната ръка за разбиране и диалог.
Феминизираща се миграция
Феминизацията на имиграцията е глобален феномен, категорично белязал и
китайската. За илюстрация: в средата на ХХ век китайките във Франция са 7 пъти помалобройни от мъжете46, тридесет години по-късно бройките са изравнени47 (Yu-Sion
1999: 143). В Сингапур през 1860 г. на 14.4 китайци се е падала една жена, през 1931 г.
това съотношение е вече 1.7 към 1 (Trolliet 2000). Тази тенденция има две измерения:
нарастващ процент на жените в имигрантския поток и нарастващ брой на жените на
пазара на труда (Hersent et Zaidman 2003). И двете сe проявяват по отношение на
китайската общност у нас.
46

244 спрямо 1686 през 1946 г.
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Ясна е тенденцията на нарастване броя на жените, както и на относителния им дял
сред китайската общност: до 1997 г. съотношението мъже – жени е 73.1% - 26.9%, след
1997 г. то чувствително се променя в полза на последните: 63.3% -38.7%. За краткия
период на китайскта имиграция у нас жените са около половината от мъжете (34.4% 65.6%). Много показателно е, че разпределението собствен бизнес – наети е еднакво и
при мъжете, и при жените.
Българите срещат една еманципирана китайка48, която работи наравно със съпруга
си. Изключение, но характерно за еволюцията на манталитета, са случаи като д-р Тиен49,
която се установавя самостоятелно, разгръща дейности на широк фронт и едва тогава
съпругът й и други мъже от семейството се присъединяват към нея. Лиу Лей Лей
илюстрира различна категория – девойки, които след ученическата скамейка решават
самостоятелно да търсят шанса си по широкия свят.
Тези наблюдения категорично се потвърждават от социологическото изследване:
всички анкетирани (94.4%) са единодушни, че жените в тяхната общност работят, както и
че важните решения се взимат от двамата съпрузи заедно (80%). Жените считат, че
грижите за децата (17.9%) и къщата (14.1%) са сществени, но не изключват работата им
наравно с мъжа (32.1%), нито решимостта им да коват сами своя живот, правейки това,
което те самите преценят за важно (35.9%). Съветник в Китайското посолство в София
подчертава, че България е атрактивна за китайците и поради своя семеен модел, сходен на
този, който една модерна, динамична китайка предпочита.
Протестантска етика à la chinoise
“В свободното си време обичам да се разхождам в града и да пазарувам по
Витоша”, споделя симпатична продавачка на Илиенци, облечена не с дрехите, които
продава. Този отговор е по-скоро изключение, повечетоподчертават, че нямат свободно
време. Малко са пътували из България за туризъм или почивка50.

47

2040 спрямо 2920 пре 1982 г.
Двусмислен пример, но илистриращ общата тенденция, е Чен Шиьн – една от най-богатите, свързана с
китайската мафия.
49
Д-р Тиен не е типичен, но не е и единичен случай. Един от най-посещаваните ресторанти в София се
държи от семейство, което се е занимавало с този бизнес и в Китай, после в Русия. В България първо
пристига съпругата, а след нея и съпругът й.
50
Когато успеят да отделят време за почивка, тя не се отличава от тази на българите: «лятото – на море,
зимата – на Боровец», младите препочитат Интернет кафетата, дискотеките и клубовете.
48
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Млада сервитьорка спи в минитаюрна стаичка, залепена за ресторанта. Понякога в
сходни условия откриваме цели семейства. Дори собственици разпъват вечер диван в
нещо като килер на територията на заведението.
Огромната маса имигранти по света в началото, а и дълго след това, живеят в
лоши битови условия (Blanc-Chaleard 2001: 69). Скромното съществуване на китайците в
България не е изключение. Бих казала дори, че сиуацията не е тревожна. По две причини.
Първата е, че често е въпрос на личен избор – типичната китайска склонност към
натрупване, не към консумация. Втората е, че в «Надежда» и «Толстой» имигрантите
споделят скромните условия на съществуване на самите българи.
Пестеливостта е във всичко, «отпускат» на себе си по-малко отколкото на своите
клиенти. В края на вечерта в китайски ресторант сервитьорките вдигнаха покривките на
една маса, донесоха скромна посуда и още по-скромна вечеря – ориз с много малко
зеленчуци – която споделиха заедно с готвача. В добри времена собственици на ресторант
са правили по 3000-5000 лв оборот на ден, начинът им на живот е останал същият.
“Китайци нямат време, само работа”, подчертава Уангуилан, чието семейство
притежават един от най-успешните ресторанти в София. Българите повече се забавляват,
намират време за кафе, срещи, а след това се оплакват, че нямат пари, учудва се тя.
Един малко парадоксален пример – умереност в порока - който потвърждава тази
обща тенденция. Китайците са редовни посетители на казината. Хазартът не е разрешен в
Китай и тук те с удоволстве консумират този забранен плод. С удоволствие, но и с
умереност. Играят на не големи суми, като начин за прекарване на вечерта на оживено
място в приятна атмосфера51.
Умерено потребление и усилен труд: “Изискват много от нас, но и те самите
работят много”, споделя българка - продавачка в магазин за китайски стоки. Денят е
белязан от труд и пак труд: стават рано, след личния си тоалет чистят ресторанта,
подготвят всичко и към 11 ч. започват да посрещат клиенти. Понякога излизат по работа
– да зареждат с хранителни продукти, например. Работят така до 24 ч. всеки ден, почиват
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Изключваме случаите на група много заможни китайци, които са разигравали значителни суми. Медиите
ги тълкуват като пране на пари (Николов 2001).
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един-два дни за цялата година.52 Този аскетичен начин на живот е възрастово оцветен.
Младите намират време и за дискотеки, за срещи с приятели в български ресторанти53
Китайците са “протестантите” от Азия – трудолюбиви, скромни, пестеливи,
ориентирани много повече към бъдещето отколкото към настоящето, измервайки своя
успех не толкова с разширено потребление колкото с разширен бизнес.
Общностен живот
«Културата и социалното тяло като територия» - с тази блестяща формулировка
Емануел Ма Мунг назовава главната особеност на диаспората: тя не може да се проектира
върху конкретна територия подобно на държавата-нация, а върху едно надтериоториално
аз, откъдето акцентът се премества от земята към душата, културата, идентичността на
групата.
Китайската имигрантска общност у нас е твърде нова и твърде незначителна като
бройка, за да бъде анализирана с термините на диаспората. Но и тя се характеризира със
силен общностен живот.
Негова основна единица са здравите семейните вразки. Семейната единица е и
трудова единица, деца и родители работят съвместно: “който иска да създаде
предприятие, най-напред основава семейство”, казват китайците (Trolliet 2000).
Родителският авторитет е силен. Българка - сервитьорка в китайски ресторант
споделя как собственикът е зашлевил плесница на израстналия си двадесетгодишен син
пред останалите членове на персонала. Драстична илюстрация на почитта към възрастния
и авторитета – традиционна китайска ценност, която модерността променя, без напълно
да ерозира.
Наблюдаваме семейни връзки на три нива – нуклеарното семейство, родители и
деца, които често държат заедно ресторант или сергия; разширеното семейство в
България – братовчеди, роднини, които приемат имигранта при неговото пристигане и му
помагат в началото; разширеното семейство в Китай, което често поема грижите за
малките деца, което понякога е подпомогнало финансово имигранта при отпътуването и
настаняването, но и което често е подпомагано след неговото успешно установяване.
Половината китайски имигранти пращат пари в родината си, като всеки пети го
прави редовно, а всеки трети понякога. Тези стойности, естествено, са по-високи при
52
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имигрантите със собствен бизнес: всеки четвърти праща редовно, а 40,4% - понякога
(спрямо съответно 13.5% и 29,7% при наетите).
Почти половината китайски имигранти (44%) са тук със своите съпруз(г)и, 12% - с
родителите си, а 30% - с децата си. 16,5% споделят, че имат тук братя или сестри. Всеки
трети (28,9%) има други роднини.
Кризата на атипичната пневмония не попречи на собственик на ресторант -баща на
току-що родено бебе –да го отведе в родината си. Чести са случаите, когато децата се
отглеждат в Китай от баби и дядовци или се дават в пансион. Причините могат да бъдат
обобщени в две групи: икономически и културни. Родителите имат много интензивен
трудов ритъм, който трудно се съчетава с грижи за малки деца. Китайците изключително
високо ценят своята култура, трудния си език и държат децата им да го научат добре.
Затова не е чудно, че социологическото изследване констатира само 10%, които имат
деца в училищна възраст. По отношение на тяхното образование повечето се задоволяват
с най-близкото училище в квартала, някои се стремят към най-доброто възможно
училище.
Роднините, познатите, приятелите са средата, която едновремнно тегли
новопристигналите и съдейства за бързата им адаптация – огромното мнозинство от
новодошлите (77.8%) са имали при кого да отидат при своето пристигане. Данните са
идентични за самонаетите и за наетите. След устанвяването си имигрантите със собствен
бизнес са по-активни при привличането на свои близки (43.1% спрямо 25% от наетите).
Категорично може да се говори за етнически бизнес: както поради високата
концентрация на имигрантите само в две-три сфери, така и поради работата на китайците
изцяло в своя среда. Едва 4,5% са започнали работа при българи. При пристигането си в
България те се разделят на две почти равни групи: едни започват работа при свои
сънародници (49.4%), други (46%) пробват собствен бизнес. Изключително показателно
е, че не се увеличава бройката на наетите при българи, този тип работа продължава да
бъде голямо изключение. Изместване има по посока на собствен бизнес (55.6% за разлика
от 46% при пристигането), което свидетелствува за успешно развитие в новата среда.
И наблюденията, и всички налични данни говорят за етнически конституирана
трудова среда: повече от половината (58.9%) работят заедно със свои сънародници,
53
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повече от една трета (37.7%) – със свои роднини. Високият брой на българи в тази
работна среда (67.8%) се дължи най-вече на изискването на българските власти всеки
предприемач да осигури работни места за българи. Изключително редки са случаите,
когато новите имигранти работят с представители на «старите» малцинства (2.2%).
Очевидно е, че толкова концентрирана група ще възпроизвежда тази концентрация
и в мястото на живеене. «Надежда»,«Толстой », «Свобода» са предпочитаните от
китайците квартали. Огромното мнозинство (79.5%) признава, че живеят в квартали,
където има и други имигранти. Децата им (83.3%) също учат в училища, където общуват
и с деца на други имигранти.
Общността все още е твърде нова и не е развила активен асоциативен живот както
в страните с по-стара и/или по-голяма имиграция54. Важните дейности по общуването с
българската администрация най-вече при продължване на разрешенията за престой се
осъществяват от специализирани фирми. Тарифите са високи, но повечето китайци
споделят, че сами не биха се справили.
Китайската Нова година обикновено се празнува в семеен кръг, в който често се
включват и най-близките колеги и партньори. На следващия ден имат широки социални
контакти с други членове на своята общност.
На български език излиза списание «Китай».
Културният живот започва постепенно да се развива. “Седем години в България” –
така Джао Дзиенфей е озаглавил своята последна изложба,55 която представя пред
софийската общественост. Живописта е абстрактна, заглавията – конкретни, географски “Банско”, “Троян”, “Казанлък”. Българските градове не присъстват видимо, те са стъпки
по “пътя, извървян вътре в себе си”56. Докосваме вече темата на следващия парагаф –
интеграцията, желанието на някои имигранти да вплетат собствените си търсения в пулса
на новата среда. Джао Дзиенфей пристига за първи път в България през 1996 г., обхожда
галерии и музеи, успява да почувства културния дух на столицата. През пролетта на
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Във Франция функционират около 60 асоциации, които организират курсове по китайски и френски,
калигафия и готвене, подпомат за намиране на работа и квартира, при общуването с администрацията (YuSion 1999). Доста развита е асоциативната дейност и сред китайската общност в Унгария (Nyiri 1999).
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В зала «Средец» на Евро-българския келтуен център, август 2004 г.
56
Коментар на Е. Мусакова за изложбата на Джао Дзинфей.

92

следващата година, когато се установява в България, вече “гледа на себе си като на
художник на този град”.57
Общността може да се характеризира с две противоположни характеристики:
опозиция и солидарност. Конкуренцията, некоректните бизнес ваимоотношения58 не са
спестени и на тази група. Те са още по-проявени поради концентрацията на
икономически дейности само в няколко икономически ниши. Въпреки отделни примери
за съперничества и противопоставяне вътре в групата, тя се отличава с голяма
солидарност в отношенията си с макрообществото.
Интеграция
“Наричайте ме Скай”, предлага млада китайка, истинското ми име е трудно за
произнасяне (Манолова 2003). Звучното скай –небе (англ.), толкова символно натоварно в
китайската култура е реверанс към приемащата среда, закачлива покана за по-лесно
общуване. Общуване, в което имигрантът влиза само с избрани части на своята
идентичност, “преведени” към новата среда.
Откриване

-

скриване,

отвореност

–

затвореност:

тази

амбивалентност

характеризира стратегиите на интеграция. Тя може да се характеризира с две
противоположни особености: затворена общност и адаптивност към макрообществото.
Отзивчива българка кани на гости своите китайски наематели с искреното желание
да вплете човешка сърдечност в деловите отношения. Идва само китайката и седи съвсем
малко – контактът се осъществява, но не се задълбочава. А иначе в “собственото си
пространство” – ресторанта виждам как китайката я посреща усмихнато, топло,
приятелски.
Структурата на общуването и при майките, и при децата е сходна: то се разгръща
предимно в собствената общност (съответно 60% и 71% нямат нито един или едва 1-2
приятели българи). Около една трета са успели да превърнат в здрави човешки връзки
контактите с новата среда и дори да преструктурират своя собствен комуникационен опит
(приятелите на 40% от жените и 30% от децата са предимно българи).
Смесените бракове все още са изключение – съветник в Китайското посолство
знае за не повече от 10-20.

57
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Джао Дзинфей за своята иложба в зала «Средец».
Респонденти споделят за невърнати кредити, развалени бизнес партньорств.
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Измеренията на китайската общност са анализирани в предишния параграф. Тук
ще откроя два елемента на китайското отношение към приемащото общество.
На първо място е желанието за безпроблемно присъствие на общността в
макросредата. Представители и на полицията, и на китайското посолство, и на общността
са единодушни, че китайците не обичат да привличат общественото внимание към себе
си. За целта самата общност “държи изкъсо” своите членове под дискретния, но бдителен
контрол на посолството. Законите трябва да се спазват до степен, която да държи
заинтересованите институции на безопасно разстояние.
Изключения, естествено, има: през 1999 г. в “Гео Милев” е намушкан китайски
гражданин, през 2000 г. в ресторанта на ул. Шипка е разстрелян друг китаец, през 2001
г.българските власти изгонват Чен Шиън (Николов 2001) заради нелегален трафик на
нейни сънародници за Западна Европа. Широкото им отразяване от медиите деформира
реалното им място при оценката на общността.
Отношенията на китайските имигранти с българските институции не са
безпроблемни. Вниманието е фокусирано върху полицията, в която уреждат документите
си. Оплакванията за корупция също са насочени най-вече към нея, както и към
митниците. Един респондент е по-умерен: “Трябва да имаш много търпение [с
полицията], а ние го имаме”.
Всички китайци у нас знаят кой е Симеон Сакскобурготски, но желанието им за
информираност и причастност към българската политика и социален живот не отива
много по-далеч. Те нямат отношение към обществото в неговата многоизмерност, а го
наблюдават през призмата на нишата, която заемат. Нямат желание за структурна
асимилация – термина, с който теорията назовава по-равномерното проникване на
представители на имигрантски и малцинствени групи в икономиката, медиите, културата,
образованието. Тази особеност е валидна дори за страни с установена от поколения
китайска имиграция59, толкова по-проявена е тя у нас.
Нямат интерес да поставят на публичен дебат своята позиция. Не се стремят към
повече права, а към повече “място”.

59

Другаде интеграцията се осъществява «отгоре» - от високообразована китайска интелигенция, която
вплита своята продукция в културата на страната-приемник. България не е успяла все още да привлече тази
прослойка.
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Фактори, стимулиращи емиграцията
(push factors)
Първият и най-важнят е цинично формулиран от Мао Дзе Дун: “Китай не се
страхува от ядрена война, защото може да си позволи да загуби 30 млн. души”. Зад
формулировката, достойна за голям диктатор, стои реалният проблем на липсата на
жизнено пространство.
Китайската имиграция има столетна история, но най-релевантни за обекта на
моето изследвания са измененията през последните 1-2 десетилетия. През 1985 г. Китай
приема нов закон за емиграцията, а в началото на 90-те биват премахнати изходните визи,
което значително улеснява движението на хора.
“Китайците искат да правят пари”, така китайски дипломат у нас резюмира
основните нагласи, обуславящи мобилността. Изследователите отбелязват, че не става
въпрос за класическа миграция на работна ръка. Това е миграция, която се мисли като
предприемаческа, дори когато в началото е трудова (Ma Mung 1995). Целта не е
оцеляване, а желание за по-висок икономически и социален статус. България е типичен
случай на среда с по-малка конкуренция, което разширява гамата на икономическите
възможности.
Сред множеството причини за миграция една е свързана с възможността
семействата да имат толкова деца, колкото пожелаят. Рестриктивната политика на
китайските власти е обусловена от демографска логика, която не винаги се приема добре
на индивидуално равнище. Повече от едно дете могат да имат живеещите на село, но там
няма поминък. Емиграцията е другата по-привлекателна възможност за реализиране на
тази екзистенциална цел. Китайците в България се ориентират предимно към две деца –
това установявам както от семейните практики, които наблюдавам, така и от житейските
проекти на млади респонденти60.
Има и друг фактор, за който нашите респонденти трудно разговарят, но който
вероятно играе роля – желанието за по-свободна политическа и културна среда.
Фактори, привличащи имиграция
(pull factors)

60

Млада неомъжена китайка иска да има две деца, «ако може да си го позволи».
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В края на 80-ге години БНП на Китай е 50-60% от този на Русия. Само десетилетие
по-късно ситуацията е радикално преобърната: БНП на Русия е 50-60% от този на Китай.
Така Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц резюмира впечатляващия икономически бум
на Китай. Какво привлича представители на страната с най-впечатляващия през
последните години кономически ръст в малка България, която още не е достигнала
собствените си икономически показатели преди прехода?
«В Китай се печели повече, но се прави бизнес по-трудно», тук конкуренцията е
несравнимо по-слаба, има незапълнени ниши. “Българите харесват китайската
медицина”, споделя д-р Тиен. Същото с по-голяма сила може да се каже за китайската
кухня. За българите китайската храна има и допълнителен привкус – на посткомунистическто отваряне към различието, включително и към екзотичните кухни.
“Small is beautiful” – този лозунг –апел за преобръщане ценостите на
индустриалното общество - няма нищо общо с анализирания обект, но може да
сполучливо да го илюстрира. Привличането често е изтъкано от противоположни
нагласи: България е малка, но именно в това е нейният чар. “Голяма колкото България” –
така много респонденти описват областта, от която идват, нашата столица им изглежда
като китайско село.
В същото време са поразени от непознато съотношение между хора и територия.
“Толкова зеленина, толкова малко хора” – така една от нашите респондентки формулира
привлекателността на България. Лайтмотив са “малкото хора”, жаждата за жизнено
пространство. “Нито прекалено горещо, нито прекалено студено” – умереността на
климата бива високо оценявана. Дипломати и по-заможни имигранти се възползват, за да
се наслаждават на разнообразие от спортове – ски през зимата, плуване през лятото.
“Въздух, дървета, цветя” – българската природа привлича китайците.
Повечето китайци оценяват като по-добър живота си в България в сравнение с
този в Китай. От снабдител в универсален магазин в родната си страна само за няколко
години китаец достига до управление на собствен магазин в центъра на София. Това е побързо от средното за китайската общност у нас развитие, но отразява възходящата линия
на професонална реализация на много имигранти.
Русия, Украйна, Индия, арабския свят, Европа – китайците идват в България от
различни страни и континенти. България е част от глобалните им маршрути. След нас
често се насочваг към Западна Европа. Това е и главната причина за нашата
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привлекателност. Западната политика за “нулева имиграция” е силно рестриктивна. Тук
те по-лесно регуляризрат престоя си, с което облегчават предпоставките за понататъшната си мобилност в европейското пространство.
Някои респонденти са категорични, че смятат да останат в България. Други
предвиждат да се върнат в родината и с натрупаните средства да развият бизнес там.
Трета част са готови да продължат своите маршрути. Колкото по-привлекателни са те,
толкова по-солидни са тарифите на посредниците за тези дестинации.
Българската политика спрямо Китай
Китай и България поддържат добри връзки. Дипломатическите отношения са
установени преди 55 г. Китай счита България за по-умерена от Македония. Последната
преди няколко години се сближава с Тайван, Китай скъсва с нея дипломатически
отношения, през 2001 г. Македония скъсва с Тайван и възстановява дипломатическите си
отношени с Китай. България е считана за по-предвидима и стабилна страна. Трябва да се
отбележи обаче, че основният партньор на Китай на Балканите е Сърбия.
Правителствените промени не влияят върху консенсуса в политиката спрямо
Китай – и Желю Желев, и Петър Стоянов са били на официални посещения. По време на
посещението на председателя на Народното събрание на Китай в София Wu Banguo (29
май 2004 г.) президентът Георги Първанов посочва, че България ще продължава да води
политика на “един Китай”, политика, високо оценявана от китайските власти.
Два основни фактора обуславят интереса на България да поддържа трайни и
стабилни връзки: политически (КНР е член на Съвета за сигурност) и икономически
(изключително висок ръст, необятен пазар).
Могат да се разграничет няколко насоки на сътруничество. Първата е финансовата
помощ, която нашата страна редовно получава. За илюстрация ще спомена заема от 20
млн. долара в подкрепа на платежния баланс, както и безвъзмездната помощ, оказвана
под различни форми – компютърът на бюрото на рефрента за Китай в Министерството на
външните работи беше част от дарение за 600 000$ под формата на техника, което през
2001 г. получават няколко министерства у нас. Развит е обменът в областта на
образованието между Катедрата по българистика в Пекин, СУ и Търновския университет,
както и научното сътрудничество между Академиите на науките. През последните години
забележим подем има културното сътрудничество – организирани са 25 изложби. През
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2003 г. стартира първият китайски културен фестивал, настоящата година отбеляза
втория – три седмици, през които българската публика се запознава с китайското
изкуство.
Третата форма е свързана със сигурността: подписан е протокол между МВР и
респективното китайско министерство за сътрудничество в борбата с незаконния трафик
на наркотици, незаконната имиграция (27.12.01).
Най-неубедително за момента е икономическото сътрудничество – няма значими
проекти. Има смесено предприяие за цветни телевизори във Велико Търново. Тази
пасивност в икономическата сфера контрастира с бързата адаптация към нашите условия
на дребните китайски предприемачи.
Преди няколко години на България бива предложен проектът China town – да
заселят 10 000 китайци с цел превръщанто му в разпределител на търговия на едро и
дребно за Източна Европа. Той не бива приет ентусиазирано от българските власти.
Изхожда се от идеята, че България няма нужда от гастарбайтери. Именно в тази
насока се променят и изискванията към чуждите преприемачи – въвежда се задължението
за наемане на работа на поне 10 българи.
Тази политика българските власти оценяват не като рестриктивна, а като прецизна.
Българите за китайците61
Българите не познават китайците. Те са много по-малко познати от арабите. Не са
изградени още пространства за този контакт – той се осъществява почти изключително в
китайския ресторант или в Илиенци. Единични са отговорите, че запознанството е
станало в неформална среда чрез посредничеството на приятел или поради съседство.
Портретът на китаеца е схематичен, свежда се до скромност, работливост,
мобилност. Българите ги оценяват и като затворени, необщителни.
Познаването е пряка функция на три фактора: времето на съвместно съществуване
на общностите, числеността на новите групи, културните различия. Китайската
имиграция е чувствително по-нова от арабската и значително по-малобройна от нея.
Африканците са съвсем малка група, но са установени по-отдавна. Българите имат
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Анализът се основава на анкетиране и фокус-групи от студенти от София (група динамична и открита за
контакти), както и на резултати от квотно емпирично проучване.
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исторически опит от общуване с мюсюлмани, но никакъв от контакт с китайци и много
слабо от съжителство с представители на черната раса.
Непознаването, естествено, означава епизодични, по-често случайни контакти,
които рядко прерастват в регулярно общуване. В извадката ни не попадна никой, който да
е канил много пъти у дома си китайци на фона на отделни респонденти, предложили
гостоприемството си на араби или африканци.
Няма контакти, но няма и големи социални дистанции. Мнозинството респоденти
биха приели безпроблемно китайци за съседи. Това е категорично най-позитивното
отношение сред трите сравнявани групи. Толкова българи биха приели араби, колкото са
резервирани да живеят в съседство с тях. Африканците са по средата: около два пъти
повече българи биха съжителствели в съседство отколкото тези, които биха ги държали
на дистанция.
Китайците издържат добре сравнението и с други групи: младите българи ги
оценяват толкова положително колкото американци, французи, германци, сравнение, в
което африканците и арабите изостават чувствително.
Още по-положително е отношението в евентуална трудова среда. Българите с
удоволствие биха наели китайци на работа, защото ги считат за много работливи: два
пъти повече отколкото арабите и африканците. Положителната репутация на китайците е
безспорна. Значително по-двусмислено българите възприемат африканците: толкова биха
ги наели, колкото и биха се въздържали. Още по-въздържано е то по отношение на
арабите: тези, които не биха ги наели, надхвърлят тези, които биха ги наели, ако нямат
друг избор, както и другите, които ценят трудовите им качества.
Същите дистанции се наблюдават в обратно зададената евентуална трудова среда:
повечето българи биха приели да работят при китайци – някои, защото считат за
любопитен този опит, други, по-многобройни, ако нямат по-добър избор, а за трети важна
е заплатата, а не кой я дава. По-малкото респонденти, които не биха започнали работа
при чужденци, отново ги ранжират по същия начин: най-дистанцирано е отношението
към арабите, следвани от африканците, най-малко игнорирани са китайците.
Единични са категоричните декларации за нежелание за общуване с представители
на никоя от “трите раси”. Мнозинството респоднети се разпределят в две асиметрични
групи: около една трета са безразлични, повечето са заинтересувани. Заинтересуваните
насочват любопитството си в две посоки: едни искат да научат повече за културата,
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обичаите, традициите, другите са по-“нарцистични”, искат да разберат отношението на
новите групи към нас: какво ги привлича в България, как се приспособяват тук, как ни
възприемат.
Оптимистичен е фактът, че множество българи не възнамеряват да пренасят
своите нагласи, каквито и да са те, върху децата си. Те биха приели детето им да сключи
брак с имигрант. Дори тези, които не са съгласни, биха приели решението на детето си.
Тази особеност, разбира се, трябва да се разглежда много по-малко в светлината на
толерантността към културните различия, колкото на липсата на патернализъм в
отношенията родители-деца, автономността и индивидуализма на младото поколение.
Смесените бракове се приемат по-скоро “нормално” и “положително”, като въпрос
на личен избор. Един от респондентите подчертава необходимостта от равнопоставеност
между двамата партньори и толерантност към културните различия. По-малцинствено
звучат скептичните гласове: «различните морални ценности правят брака малотраен».
Отправен към млади хора, въпросът за смените бракове от абстрактен става
конкретен и отговорите стават значително по-въздържани. Изключения се тези, които ги
допускат като собствена житейска перспектива.
Картината съвсем не може да се опише като безпроблемна. Примери за
етницизиране, за дискриминационно отношение има както на всекидневно, така и на
институционално равнище. Един респондент споделя, че негов приятел, белгийски
гражданин, пътувал с автобус. Бил шокиран, когато на българската граница митничарите,
смеейки се, «го поставили на мястото му»: «какъв белгиец си ти, ти си жив виетнамец».
Ежедневието често сблъсква имигрантите с предразсъдъци и враждебност.
Недоволен клиент нарекъл китайския келнер “циганин”. Влючвайки се в тъжната игра на
етнически обиди, последният реагирал: “Аз съм жълт, ти си циганин”.
Както синтезира един от имигрантите с повече от десетгодишен опит у нас:
“Когато българинът няма работа или нешо друго не му върви – виновен му е китаецът,
негъра, циганина.”
Ксенофобските и расистки нагласи нямат екстремистки израз. Нетолерантността
към имигрантите е по-слаба от тази към съвършено друг вид различия. Много по-високо е
отхвърлянето на политическия екстремизъм (редица българи не искат да общуват нито с
комунисти,

нито

с

крайни

антикомунисти),

алкохолизма,

наркоманията,

хомосексуализма.
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Фундаментален е въпросът за отношението на българското мнозинство спрямо
различните Други – представителите на малцинствата, от една страна, имигрантските
групи, от друга. Важният извод е, че не се очертават никакви съществени различия.
Символните различия спрямо новите други не са по-големи отколкото спрямо познатите
други. Младите хора нямат нищо против да имат приятели китайци, африканци или
араби, така както биха дружили с евреи и турци.
Поне на равнище социални представи българите мислят като пропусклива към
имигрантите както частната, така и публичната сфера. Много любопитни са реултатите на
въпроса кого биха желали да видят като говорители по телевизията. Откриваме, че
представителите на малцинствата нямат съществено предимство пред имигрантите.
Виждаме дори парадокса, че отхвърлянето на ромите е по-голямо от това на
представители на групи с едва десетгодишна история на българска територия. Най«атрактивни» са турците. Китайци, араби, африканци са повече желани отколкото
нежелани.
Виждаме контурите на «авторитарната личност» на Адорно: тези, които са
резервирани към представителите на малцинствата, са неприветливи и към имигрантите.
Граждански настроените са отворени към различието в разнообразието на неговите
форми и са готови да отворят публичното пространство и за най-новите културни
различия.
Любопитно е как българите оценяват атрактивността на собствената си страна.
Един респондент синтезира трите основни оси в отговорите: «кръстопътното
географско положение, хубавата природа и добродушните хора». Българите са
самокритични в сравнението си с имигрантите, признавайки, че последните са попредприемчиви, по-работливи, по-мобилни, по-амбицирани да успеят. Признават, че
китайците успяват в търговията и ресторантьорството, където българите имат понякога
трудности.
Очертава се съществено различие спрямо западните нагласи. Последните, като
правило, мислят имигрантите с термините на «периферия», на маргиналност спрямо
икономическите центровете на своите общества. Италинецът-имигрант във Франция в
края на ХІХ и началото на ХХ век е миньор, филипинката днес е домашна прислужница.
Имигрантът бива мислен като този, комуто се възлага работата, която местните жители не
желаят. В българските представи имигрантът е партньор, който може да бъде нает, но
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който може и да наема. Нещо повече, той успява там, където не всички българи се
справят. Въпреки трудностите с езика и културната адаптация.
Общата оценка на имиграцята у нас очертава две нагласи: едни я мислят в
културни термини, други в социално-икономически. В първата група категорично
преобладават оптимистите – имиграцията се възприема като фактор за културно
разнообразие. Втората група се разделя на две противоположни позиции. В едната
перспектива имиграцията увеличава конкуренцията и отнема работни места, в другата тя
динамизира икономиката, създава работни места за българи и показва, че България е
атрактивна страна.
Епилог
Вместо епилог ще се вгледаме в нашите герои, такива, каквито ги намираме в края
на изследването.
Ф.Ю. вече не е на Илиенци. В привичния си стил е прилючил коректно деловите
си взаимоотношения, преди да се завърне в Китай. “Докато има ориз”, така беше очертал
хоризонта на своя престой. Затихващата търговия, предпазливата позиция, изразяваща се
в индивидуалната, а не семемейна, стратегия за установяване в нова среда, по-бързо и
логично водят до прекратяване на имигрантския опит. В очакване на нови възможности.
Типичен случай на имиграция на махалото.
Доктор Тиен още отначалото разгръща разнообразие от дейности. Освен
китайската медицина, пробва и с ресторантьорство. Както отваря сама вратата на
кабинета си, така понякога и сервира сама, макар естествено да има сервитьорки. Тя е от
категорията на неуморимите личности, динамични, винаги открити за нови опити.
Неотдавна в България пристигат съпругът и братята й, за да се включат в разширяващия
се семеен бизнес – откриват фабрика за соев сос в провинциален град. Типичен случай на
успелия имигрант, по-пробивен и по-иновативен от местните.
“Искам са стана преводачка”. За първи път го чух от млада продавачка на
Илиенци. Но след това и от млада сервитьорка. Както и от Лиу Лей Лей . Трябваше ми
време, за да осъзная, че не става толкова въпрос за професионална кариера, колкото за
дискурсивна фигура, изразяваща желанието за разбиране и разговор, диалог. Типичен
случай на стремеж към интеграция.
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Бих желала да завърша именно с този образ на мост, на диалог между култури,
групи и индивиди. Гарниран с чудесния смях на Лиу Лей Лей с характерното отмятане на
глава назад.
***
«Да гледаш пейзаж с мъгла е като да слушаш музика или са четеш поезия. Помага
да се живее”62, казва Марк Рибу, омаян от китайските планини, вдъхновили неговите
завладяващи фотографии.
Този първи опит да се опише китайската имиграция в България напомня
фотография на Марк Рибу – това, което е скрито, е поне толкова колкото това, което е
разкрито. Остава надеждата, че той поне малко ни помага да живеем: на нас с новите
имигранти, а на китайците – с новата среда.
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КЮРДИ
Евгения Мицева
Известният факт, че самостоятелна, обединена и призната от световната
общественост кюрдска държава няма, не прави невъзможно наличието на кюрдска
имиграция в редица страни. Кюрдите са древен народ63, състоящ се в миналото от
множество племена, носещи различни наименования и обитаващи територии от
Месопотамия, Иран, Сирия, Финикия, Урарту и Армения. Територията им е голяма (510
000 км2) и, което е по-важно, тя е възлово кръстовищно място между Далечния и Близкия
Изток, връзка на Източното Средиземноморие с Черноморието, и още – земите в Западна
Азия са пътят към Европейския континент (Лазарев 1964: 3-4). Очертаният район е от
голямо геополитическо и геостратегическо значение. Като се прибавят и залежите от
различни подземни изкопаеми, особено от злато и нефт, става обяснимо защо от древни
времена апетитите на много държави са били насочени към тези земи. Завоевателните
нашествия на асирийци, римляни, египтяни, византйци, перси, араби, руснаци, турци,
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Кюрдите са древен индоевропейски народ с произход от арийските племена, потомци на мидийците.

Сведения за тях има от 2000 пр. н. е., засвидетелствани върху каменни плочи, като една от най-важните е от
някогашната им столица Мосул (Kurds in the Bible 1994: 10; за други каменни плочи с исторически надписи:
20, 27, 41). В древните надписи страната им е наречена “Кар-да-ка”. Населявали са и населяват земи от
Закавказието, Анадола и на изток до части от територията на днешни Ирак и Иран. Поради
местоположението си те са били под влиянието на три ранни цивилизации: месопотамска, персийска и
малоазийска. Кюрдските племена, носещи многобройни имена, за първи път биват наречени с общото име
“кардуци” в съчинението “Анабасис” на Ксенофот от 400 г. пр. н. е. (Буркай 1997: 55). Претърпяват много
нашествия. Названието “кюрди” става известно от VII в. от писмени арабски паметници (Буркай 1997: 54)
от времето на арабските нашествия и нападения над кюрдите. По-късно, през ХI в, се споменава за кюрдите
и за създадената от султан Санджар кюрдска провинция, която е включвала само част от земите на
Кюрдистан (Буркай 1997: 9).В определен период Кюрдистан е бил част от Селджукската монархия (Dziegiel
1992: 39-40). Първата подялба на Кюрдистан става през 1514 г. между Османската империя и Персия
(Бедреддин 1992: 5) и оттогава съществуват като кюрдски емирства и шейхства. Второто разделяне на тези
земи се осъществява през 1916 г., когато съгласно споразумението “Сайкс Пико” разпокъсването е на 4
части между Турция, Ирак, Иран и Сирия (Бедреддин 1992: 5). Земята на кюрдите, според техните
историци, е 510 хил.км2, а населението е около 40 милиона. В най-новата история е подписано
споразумение между Садам Хюсеин и Масуд Барзани, според което Северен Ирак до Персия се признава за
кюрдска държава със столица Сюлейманийе. Територията се смята за свободна зона, тъй като държавата
няма международно признание.
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монголци, тюркмени, англичани, немци, фарнцузи и др. (Лазарев 1994: 4; Мустафаев
2002: 8) са превръщали района във вечно полесражение, което не може да се умиротвори,
обедини и да сформира държава.
В началото на ХХ в. Кюрдистан е разделен между Османската империя, Иран и
Закавказието (райони в Грузия, Армения и Азербайджан в тогавашния Съветски съюз),
което в по-ново време вече се определя като Турция, Иран, Ирак, Сирия и Заквказието
(Лазарев 1964, 5-7; Мустафаев 2002, с. 9). Населението от някогашните племена отдавна
вече е приело названието кюрди като общо, но срещу кюрдите във всичките държави се
провежда недемократична и асимилационна политика, която самите кюрди определят
като геноцид. Кюрдите и днес живеят на своята територия, но в държави, не носещи
името Кюрдистан. Те са граждани на съответнтите държави, но самосъзнанието им остава
непроменено и те се идентифицират като кюрди.
Идентичността е културна категория и се основава на чувство за единство и
подобие, етническа или друга общностна памет, съхранение на определени ценности и т.
н. Кюрдите имат свои традиции, нрави, фолклор, чувство за единство, памет за древна
култура, често усвоена от страните, между които са разделени. Всичко това те използват
при своето самоопределяне. Тази самоидентификация обикновено не се зачита напълно
от държавите им. Конфликтните ситуации, породени от политиката в тези страни,
принуждават много от кюрдите да емигрират. Пристигнали вече в неутрални страни те се
признават единствено за кюрди. Техните отношения с посолствата на държавите им са
само административни, във връзка с паспортни въпроси.
***
В България има кюрди от повече от 25 години и заедно с по-късно дошлите те
формират общност, която наброява около 2000 души. Преобладават емигранти от Южен
Кюрдистан (т.е. Сирия – градовете и областите край тях Камъшлу, Африн, Айнараб, Ирак
– Мусул, Ербил, Сюлеймание, Киркук) и от Анадолска Турция. Най-мобилната част от
имигрантите в България са от Ирак, докато от Иран са единици. Групата кюрди от Турция
е малобройна – те са около 100 – 150 души. Общуването с тях в кюрдската общност е
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най-трудно, защото те не знаят кюрдски език, говорят турски64 .
Анализът в студията се основава на 10-годишни наблюдения на общностния и
трудовия живот на кюрдите в София65, присъствие на празници и пресконференции,
интервюта, посещения в домовете на кюрдски семейства, приятелски срещи и дори
оказване на помощ в дадени ситуации. Подобни отношения позволяват навлизане в
общността и опознаване на отделни представители. Кюрдите са хора открити и отворени
към чуждите. Те лесно приемат контакти с българите и това улеснява изследователската
работа. Затруднението идва оттам, че са погълнати от трудовата си дейност и не винаги
имат време за срещи и разговори, а много от тях не знаят добре български и са
необходими преводачи. Преводачите са още по-нужни при интервюта с наскоро
пристигналите в България.
***
От няколко десетилетия кюрдите са обект на редица проучвания от изследователи
от много страни, а в последните години и от техни представители. На книжния пазар има
вече литература, представяща кюрдите като народ със собствена история и култура,
правят се опити за списване на самостоятелна история, а в някои книги се разкриват
особеностите на кюрдския проблем.
Кюрди се установяват в държави от почти цяла Европа, някои достигат до
Америка и Австралия. Тази имиграция от арабските държави и Турция се разгръща в
продължение на почти 30 години и не се преустановява.
Поради своето неясно положение по отношение на гражданска принадлежност,
както и поради конфликтите в страните, от които идват, кюрдите не са сред най-добре
посрещаните имигранти. Това създава условия за тяхната по-голяма мобилност. Много от
тях не се задържат дълго в приемната страна, още повече ако срещат затруднения с
разрешенията за пребиваване в нея. В България, например, Закон за бежанците
съществува едва от 1999 г.. Кюрдите рядко успяват да напуснат държавите си като
трудови емигранти, те са в много случаи бежанци. Дълго време липсата на закон у нас
64

От 1922 г. в Турция е забранено изучаването и общуването на кюрдски език. След 2000 г. се поставя
отново въпросът за обучение на кюрдски език
65
Кюрдите първоначално населяват предимно университетските градове в България като София, Пловдив,
Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, но впоследствие, когато остават на работа тук, те се съсредоточават
основно в София. В другите градове остават единици и там не може да се говори за общност.
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затруднява пребиваването им тук. Зруг фактор, който влияе върху мобилността им, е
нестабилното икономическо състояние на страната ни. Те нямат сигурност за своето
препитание, обезверяват се и част от тях търсят по-благоприятни условия.
***
Съществен въпрос е кога и как започва кюрдската илиграция в България. През 60те – 70-те години на ХХ век българското правителство подписва културни спогодби с
много държави от Азия и в резултат приема значителен брой студенти. От Близкия Изток
идват младежи от Ирак, Сирия, Иран и Турция. Между тях има и кюрди, изпратени от
държавите си като техни граждани, без да се упоменава етническата им принадлежност.
Това е причината много българи късно да разберат, че сред нас има и кюрди. През 1983 г.
в България учат 275 кюрдски студенти, през 1986 г. те са 325 (от Сирия – 190; от Ирак –
80; от Иран – 40; от Турция – 15)66. Броят им нараства, а дошлите тук правят всичко
възможно да не се завърнат по родните си места67. Причините са основно политически,
свързани с непризнаването на тяхната култура и етническа идентичност. В първите
години трудова имиграция от кюрди още няма.
Сформирането

на

кюрдската

общност

започва

не

съвсем

стандартно.

Първоначално тя е само студентска68, като за самите тях е без значение кой от коя
държава е пристигнал. По-късно, в края на 80-те год. на ХХ в. в България прииждат
трудови имигранти. Те се стремят да получат документи за временно пребиваване, за да
66

По сведения на Радой Кръстев, живял и работил в Ирак, автор на публикации за кюрдите
“ … за конкретния въпрос – кюрдите защо са в България. Те са избягали от своята родина, защото са
били под един голям натиск – и икономически, и политически, и изтезания навсякъде” (турски кюрд, 2000
г).
68
Дошлите тук студенти (изучаващи предимно медицина, инженерни и някои хуманитарни дисциплини)
установяват контакти помежду си. В даден период, по инициатива на Студентския дом, се организира
фолклорен фестивал на чуждестранните студенти. Кюрдите се организират и се подготвят също за участие
със свои песни, инструментални изпълнения и танци: “Аз много добре си спомням по някакъв начин с
моите приятели ние тогава искахме да излизаме като самостоятелни, както има кюрди, има палестинци,
има и други народи /…/, те си имат свои нрави, свои обичаи, своя фолклор, и ние тогава искахме и ние по
някакъв начин да го изразим, но просто бяхме спрени. Но въпреки всичко излезе една група с кюрдски
танци. /…/ Аз си спомням, мисля че имаше от сирийски кюрди, от иракски кюрди, мисля, че имаше тогава
и от турски кюрди, ако не се лъжа, не си спомням вече. Значи това беше 1982 г. Много добре си спомням
тази дата. Тогава стана един полу-скандал – как сме могли да излизаме самостоятелно като кюрди.
Защото това би скарало България със Сирия, с Ирак, как сме могли и т. н.: “Ще ви изгоним от тука, ако
повторите тези неща!”. Значи това ни беше началото всъщност и с много трудности, с хиляди
опасности и т.,н.” (Разговор със сирийски кюрд – 1999 г). Така помнят първото си участието бившите
кюрдски студенти. – с предупреждението, че втора подобна изява може да доведе до тяхното екстрадиране
от България.
67
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успеят да разкрият малки фирми или поне да получат правото да работят официално.
В началото идват само мъже, които бързат да намерят работа и да изпращат
издръжка на семействата си. Те се насочват обикновено към търговска дейност, както и,
по-рядко, към кафенета и заведения тип бързо хранене. Не всички успяват да легализират
своето пребиваване – една част остават тук нелегално, докато правят отново постъпки за
временно пребиваване, а някои отпътуват за други страни.
Трудови имигранти, които продължават да пристигат и до днес, влизат в контакт
със сънародниците си, студенти в България. Много от тях вече са завършили, но са
останали в страната ни, за да работят. Това те правят с единствената цел да не се
завръщат по родните си места, където няма да имат свободата да се наричат кюрди.
“Патриотичният съюз на кюрдските студенти” (Мицева 1999: 122) служи като
основа на кюрдската общност. Малкият им брой (около 700-800 души) не дава
възможност за разгърната общностна дейност. Кюрдите се събират на малки групи по
домовете си след работа, а по-масово на три от своите празници (Мицева 1999, 123-125):
21 март – зороастрийската нова година “Неоруз”, 15 август – годишнина от обявяването
на военните действия за борба за независим Кюрдистан (считано от 1984 г.) и 27 ноември
– Възраждане или годишнина от създаването на Фронта за национално освобождение на
Кюрдистан (считано от 1978 г.). Традиционен и свързан с историята на кюрдите е само
първият празник - “Неоруз”. Днес той се възприема като остатък от доислямския период
на народите от Двуречието и ирано-говорещата езикова група. Всички те са вярвали в
огъня, в неговата очистителна и възраждаща сила. Огньовете, пламнали някога на Неоруз,
възвестяват възобновяването на природата, възраждането и свободата на угнетените. Те
са свързани с двоен национален празник за кюрдите: нов ден и начало за земеделскоскотовъдната година; нов ден и начало за освободените угнетени. И до днес кюрдите като
свободолюбив народ всяка година отбелязват тази важна дата, еднакво обичана и значима
в Иран, Ирак, Турция, Сирия. Честват я винаги и тези, които са в имиграция.
Няколко години кюрдите празнуват Неоруз в ресторант под формата на кюрдско
веселие, за да не бъде събирането забранено от българските власти. На празника се четат
речи и приветствия, по-талантливи измежду имигрантите пеят и изпълняват кюрдски
мелодии на мандолина и китара, играят национални танци. В първите две години, поради
липса на кюрдски девойки, в танцовата трупа участват и българки. Собственият фолклор
е много силно обединяващ фактор за кюрдите. Той е специфичен и въпреки регионалните
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си различия служи като идентификационен маркер, който ги откроява от населението в
арабския свят и Турция. При особеното положение на народ без държава този маркер е
като спасителен бряг. Винаги, когато е необходимо, в речи на тържествата, на
пресконференции кюрдите изтъкват, че са народ, който пази традициите и фолклора си,
както и стремежа си за свобода, и в това е неговата сила за устояването на
асимилационните процеси.
***
През 1992 г. в София се създава Клуб на кюрдите, който постепенно развива
разнообрана дейност. Тъй като празниците са важни за кюрдите като форма на общностен
живот, както и като обединяващ етничен маркер, ръководството на клуба поема
организирането им. В него се провеждат репетиции на вокалните и танцовите групи,
които поднасят на публиката си любими изпълнения. От 1994 г. към клуба се сформира и
театрален състав, който подготвя за всеки празник програма. Репертоарът е доста
еднообразен: играят се предимно сцени от схватките между партизани и войници; сцени,
представящи лошото третиране на кюрдите в затворите и, значително по-рядко, теми от
живота на кюрдските селянини. Всъщност и в тях присъства момент от борбите и
конфликтите с противниковата войска. Поради ангажираността на членовете си,
самодейните състави се събират на репетиции предимно около месец преди празниците.
Между участниците има и постоянни членове, но има и текучество, тъй като някои
продължават своята имиграция извън България, а други са принудени да се върнат по
родните си места. Ръководството на клуба се старае да развива дейността на съставите и
да ги подкрепя в работата им. Изработени са костюми за фолклорните състави, които са
стилизирани, но винаги присъстват под различна форма цветовете на националния
трикольор (червено, жълто и зелено).
От 1995 г. със средства, събрани от работещите, се наема салон и всички празници
се провеждат там със съгласието на българските власти. В последните 3 години (от 2000
г.) на всеки празник се прожектира 10-15 минутен филм за живота и делото на Абдула
Йоджелан, по време на който се вдигат лозунги: “Бижи Апо” (“Да живее Апо” –
умалителното име на Йоджелан), “Бижи Кюрдистан” (“Да живее Кюрдистан”). В тези
празнични вечери се пржявява сплотеността на кюрдите, както и подкрепата им на
освободителното движение. По покана на клуба на кюрдите в София през последните
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години на празниците присъстват певци и вокално-инструментални състави от кюрдската
диаспора в Гърция, Австрия, Германия, Турция.
На празниците винаги присъстват малък брой българи, техни симпатизанти или
приятели; забелязва се вече присъствие и на други трудови имигранти като виетнамци,
китайци, африканци, с които те имат контакт в работата си.
Постепенно клубът утвърждава своето значение като средище за контакти на
имигрантите, за получаване и предаване на информация; средище, което посреща
новодошлите и ги подпомага при настаняването и търсенето на работа. Клубът разполага
с добре снабдена видеотека, която предлага богата информация за диаспората по света –
за възможностите за трудова ангажираност, за свободното провеждане на празниците.
Тази информация допринася за мобилността на част от кюрдите. В клуба в София
кюрдите следят и своите телевизионни канали, които поднасят информация за събитията
в кюрдските земи, за политиката на различните правителства по кюрдския въпрос и т. н.69
Клубът се явява и като своеобразен род посолство70 за кюрдите, тъй като те нямат
друга институция, към която да се обърнат по кюрдски въпроси. Те търсят клуба не само
като културно и информационно средище, а и когато имат затруднения, когато трябва да
бъдат подпомогнати, когато им е нужен сънародник, който е от по-дълго време в
България и може да ги придружи при явяване пред различни административни
инстанции, паспортни отдели и др.
* * *
През 1994 г. към клуба се създава “Комитет за солидарност с народа на
Кюрдистан”, който започва да издава вестник “Авеста”71. През есента на 1995 г
Комитетът се трансформира. в “Български културно-информационен център за
Кюрдистан”, а вестникът се преименува в “Кюрдистан” и с това име започва да излиза от

69

Кюрдите споделят, че следят с много смесени чувства американс-иракската война от 2003 г. Преди
всичко скърбят за ужасите, които се изживяват от техните сънародници и другите иракчани. Очакват развоя
на събитията, но нямат особени надежди, защото не очакват чрез тази война да получат независим
Кюрдистан, което е тяхното желание
70
“Кюрдите сами виждат културния клуб като свое посолство. Какви са възможностите – има и устав и
програма на клуба, които мога да предоставя – цели и задачи на клуба и в какво се изразява всичко.
Културният клуб е една официална организация и е регистриран в българския съд, но за съжаление
въпросът е повече политически от страна на българското правителство, отколкото правен. Аз не
смятам, че България е единствената държава, която води такава политика, въпреки че в Европа гледат
малко по-сериозно. /…/ Понякога законът отстъпва пред политиката в България”. (разговор в Клуба на
кюрдите с турски кюрд, 2002 г.)
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19.02.1996 г. От юли 1998 г. “Кюрдистан” става списание “Авеста - Кюрдистан”, месечно
издание на Центъра. В изданията се предоставя на читателската публика информация за
живота, традициите, фолклора и религията на древните кюрди, както и системна
информация за войната в Турски и Иракски Кюрдистан. Вестникът се списва на
български език, тъй като една от основните му цели е да запознае българския читател с
кюрдския въпрос. Няма успоредно отпечатване на материали на роден език, както при
издания на други общности у нас. Списанието се разпространява безплатно, но тъй като
кюрдите не са признати като малцинствена общност от държавата ни, не получават
отникъде финансова подкрепа нито за списанието, нито за други издания. Печатната
дейност е възможна, само когато се съберат средства, най-вече от кюрдите, работещи тук
като търговци.
Въпреки финансовите затруднения клубът, заедно с Информационния център,
насърчава и подпомага издателската дейност. Появяват се книгите: Международна
колония Кюрдистан (извадки от едноименната книга на Исмаил Бешикчи) (1994);
Музафер Айата Послания (1995); Кюрдистан – истина и спекулации (1996); Салах
Бедреддин. Кюрдите, мъченици в собствената си родина. (1992); Кемал Буркай
Кюрдите и Кюрдистан. т. I. (1997); Kurds and Kurdistan: In- The encyclopedia of Islam
(1998); Kurds.-In: The world encyclopedia collection (1998); Делчо Балабанов. Абдулах
Йоджелан. Опит за биография (2000); Вакил Мустафаев. История Курдистана (2002).
Издават се и брошури с информационен характер, програма и устав на Конгреса за
свобода и демокрация на Кюрдистан (КАДЕК) и др. материали.
Наличието на активна клубна дейност, както и опитите за издаване на периодика,
отпечатването

на

брошури,

научни

или

публицистични

трудове

са

сериозни

доказателства за съществуването на кюрдска общност в България.
Интересен е фактът, че кюрдите, които идват и искат да останат в България, имат
отношение към българите като към някогашни свои съседи (тук те имат предвид
прабългарите). Дори твърдят, че между кюрди и българи има далечна “родствена” връзка.
Те идват с надеждата, че и българите знаят за тях, че ги познават, ще ги приемат и дори
подпомогнат. За тях България е притегателен център за имиграция. По-голямата част
идват с намерение да останат тук.
71

По името на свещенната книга на Зороастър (или Заратуштра), основател на зороастризма. (Токарев 1983:
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В действителност българската общественост не познава72 кюрдите като народ със
собствена история и култура. Дезориентирана е и по отношение на същността на тяхната
борба, целите им и надеждите за свободен обединен Кюрдистан.
Ако в началото идват само мъже, то днес общността е смесена. В последните
години в България има вече много семейства, като повечето са кюрдски, но има и доста
смесени бракове. Най-често тук идват цели семейства, чиито бащи са дошли
първоначално да учат или на гурбет. Първоначално жените им идват за по няколко
месеца – или сами, или, по-често, с децата си. След време, опознали вече страната ни и
града73, в който се е заселил съпругът, те се преселват. Правят постъпки за постоянно
пребиваване и в много случаи го получават. Въпреки това те не прекъсват връзките си с
родните места. Пътуват до тях веднъж годишно или на две години веднъж, някои купуват
там жилища или сменят старите си с нови, по-малки, колкото да имат място за отсядане
при посещенията си в родината. Отношенията с властите са административни.
Не са редки случаите, когато младежи-гурбетчии, се завръщат по родните си
места, за да направят сватба и да доведат тук жените си. От такива бракове вече има деца
и те са родени в България. Обучението им става в арабските училища към посолствата
(ливанско, сирийско и др.) и по-рядко български. Децата от смесените бракове посещават
предимно български училища.
Дошлите най-рано тук и учили в България много често са в смесени бракове с
българки. Някои от тях са получили гражданство, други са с временно разрешение, което
продължават непрекъснато и това им пречи да пътуват до родните си места.
Семействата са вече предпоставка за усядане на имигрантите. На традиционните
три празника идват цели семейства, които водят децата си. Въпреки затрудненията да
седят в салон с бебета и съвсем малки деца, те идват с желание да присъстват, стремят се
да са съпричастни към живота на своята общност. По инициатива на Клуба и на Центъра
се организират излети край София, където в почивните дни кюрдските семейства общуват

224-225, Бойс 1987: 115-117, 163).
72
Това е резултатът от политиката на разделяне на един народ и неговите земи –пред света той е заличен.
Тази особеност диктува и неясното отношение, както и липсата на административна експедитивност към
кюрдите в много държави. Те са слабо познати, а и толерирането им би могло да породи конфликти на
официално ниво със страните, чиито граждани са кюрдите. В тази ситуация голяма част от имигрантите са
принудени да бъдат в почти постоянна миграция. Въпреки това във всички страни, където има кюрдска
имиграция, съществуват кюрдски общности.
73
днес този град е обикновено София
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помежду си в една по-непосредствена обстановка. По домовете си се събират предимно
на календарните празници – байрамите, тъй като покрай живеенето в мюсюлмански
държави почти всички изповядват ислям.
Кюрдите винаги изтъкват, че техните жени са разкрепостени, не ходят забулени,
общуват свободно с непознати. Разбира се, степента на това разкрепостяване е съобразно
техните представи, резултат от възпитанието им в арабския свят. Девойки и жени участат
в празничните програми, в самодейните състави, макар да се казва, че има съпрузи или
бащи, които не позволяват на жените или дъщерите да ходят на репетиции в клуба.
Кюрдските жени в повечето случаи не работят: гледат децата си и домакинстват.
Това правило не важи за българките, влезли в кюрдската общност. Те свободно
упражняват професиите си или помагат на мъжете си в търговията. Сами в домовете си с
децата и без много контакти с външния свят кара жените да се чувстват малко самотни.
Те трудно поддържат контакти помежду си поради разпръснатото местоживеене и
разстоянията в големия град. Затова пък на празниците и веселията присъстват от
началото до края късно вечер. И кюрдските жени имат желание да бъдат сред
сънародниците си, и мъжете се чувстват горди да въведат семействата си в празничните
салони.
Поддържането на контакти става и на сватби, приятелски събирания и излети в
почивните дни. Кюрдките не са дистанцирани от събитията, които интересуват мъжете
им. Те също следят телевизионните програми на кюрдските канали по домовете си,
присъстват и участват в разговорите на мъжете си. Повечето трудно учат български език,
защото стоят предимно в домовете си, но тези, които започват да преодоляват езиковата
бариера, са готови да общуват с българите. Нещо повече, те дори имат нужда да разкажат
за себе си, за семействата и традициите си. Често подчертават, че храните, които
приготвят, са кюрдски, че те живеят по кюрдски. Споделят и много от теглата по родните
места, където търпят несгоди заради етническия си произход.
Кюрдите твърдят, че по отношение на климата, близостта в нравите на българи и
кюрди и създадените вече познанства, те се чувстват добре в България и не биха искали
да я напускат. Те действително се стремят да се интегрират и да живеят “по български”,
когато са на наша територия.
Сложната икономическа ситуация обаче затруднява живота и интегрирането на
кюрдите в страната ни и понякога, установили се вече семейства и дори фамилии с по
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две-три семейства (родителско семейство и семействата на женените им деца), са
принудени да заминат за други европейски страни и да търсят по-добри условия за живот.
Техните изселвания, както и отпътуването от страната ни на новодошли, но не успели да
намерят работа за период от няколко месеца, създава впечатлението, че кюрдите
използват страната ни като трамплин при напускането на Азия. Безспорно има кюрди,
които са тръгнали от самото начало с намерение да се установят в Западна Европа, но
много са случаите, когато кюрдите с болка се разделят с България, защото я чувстват
близка, като втора родина. Те поддържат връзки с кюрдската общност в България, идват
тук на посещения.
Отношението на кюрдите към България изразява и симпатия, и болка. При
изучаването на българския език те намират много думи фонетично еднакви на български
и кюрдски език или близки и със същото значение, фолклорните им танци са подобни на
българските. Това ги предразполага, те намират по-голяма близост за себе си с
българския, отколкото с арабския, турския, иранския свят. В същото време те не
получават подкрепа от правителството ни или от имигрантски организации и някои
изпадат във вакуум. Често пъти това е причина те да продължат пътуванията си из
Европа.
От няколкогодишните наблюдения върху кюрдските имигранти - трудови и
политически - могат да се направят следните изводи.
Настроението и оценката за близост с българския народ на трудовите имигранти
коренно се различава от тези на74 Очакванията на последните за пълна подкрепа от страна
на един народ, който е изстрадал в столетията на османско владичество са много повисоки, отколкото им се предлагат у нас. Много от кюрдите очакват финансова подкрепа
74

“… Акцентът в казаното от мен беше за турския Кюрдистан, но тези обстоятелства важат и за четирите
части на Кюрдистан, те не ти признават, че има Кюрдистан, че има кюрди. Ти си кюрд, ама си арабин.
Повечето идват тук по принуда и стават имигранти. Но за съжаление в България тези права, които им се
полагат, те не успяха да ги получат. Част от тях са дошли като търговци. За съжаление това, което става в
България спрямо кюрдите при техните изяви, с това се ограничават техните права и им се забранява
всякаква изява. Това по наша преценка с нищо не се различава от забраните, които има в Турция. Разбира
се, аз като говоря за едно правителство, аз разграничавам българския народ, който ние знаем като един
близък народ и имаме големи симпатии към българския народ и усещаме неговата морална пордкрепа,
усещаме го близо до нас. Ето, аз съм от почти една година в България. Колкото пъти кюрдите са се опитали
да направят някаква изява чрез шествие или чрез протест и така нататък, те винаги се сблъскват със
забрани, незаконни забрани. И колкото са били под натиск кюрдите, те продължават своите мирни изяви,
независимо от натиска на българското правителство. За съжаление българската общественост не взеха
своята активна роля при тази борба, която се води срещу кюрдите” (разговор в Клуба на кюрдите с турски
кюрд, 2002 г.).
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в първите месеци на пребиваването им, предоставяне на жилища и подпомагане за
намиране на работа. Действително те искат да работят, не искат да бъдат социално
подпомагани или просяци, но разчитат на съдействие за права, за статут на официално
пребиваващи. Те са неудовлетворени от факта, че в една демократична страна много
често им забраняват мероприятията, които за тях са форма за подкрепа на общата им идея
и борба, а също и единение, солидарност с цялата диаспора. Те изразяват възмущение и
протестират75, че не им се позволява да организират някои свои митинги, че понякога се
отлагат дори празниците им, които се провеждат мирно и в салони, само пред определена
публика. Тяхната позиция е, че не са конфликтни и искат само да демонстрират свободно
и гласно своите идеи и надежди, а това те правят мирно и, според тях, без да объркват
политическия живот на България. Те не разбират политическите ходове на
правителствата ни с цел сигурността на държавата и региона, защото, според тях,
кюрдите тук с нищо не заплашват страната ни. Според техните виждания, една държава,
която вече съществува и то от столетия, няма от какво да се страхува и да изказва
опасения, че може да обтегне отношенията си с определени страни заради изявите на
кюрдската общност. Оттук идва и конфликтът при кюрда имигрант – като трудов той се
чувства добре в България, но като политически очаква повече свобода за изява на
позициите си.
Накрая следва да бъде отбелязано, че характеристиката на кюрдската общност в
настоящия труд е направена изключително върху мнения и изказвания на живеещи и
пребиваващи кюрди в България и умишлено не е подведена към описания в други
теоретични трудове. Това е направено с цел да се открои общността с нейните особености
75

По принцип животът е труден в България, не само за нас. Емигрантите, които идват в България не
получават достатъчната помощ за своето пребиваване в Република България. Те на нас просто не ни
помагат, ние не можем да получим подкрепа от държавата, въпреки, че ние сме оставили цялото си
имущество – и пари и състояние и сме избягали оттам. /…/ По принцип кюрдските проблеми са
политически и хората, които напускат оттам, независимо от поводите, заради които напускат своята
родина, причините в основата си са политически. Напускат своята родина и идват тука в България, но не
получават необходимата помощ, говоря конкретно за себе си, не получавам нужното като един
политически емигрант, за да мога да съществувам. /…/
Иначе аз казвам свободно, че съм кюрд и никой няма да дойде да ме арестува заради това, че
съм кюрд (Има предвид, че в държавите, от които бягат това се случва – Е.М.) . Но аз като кюрд искам да
знам какви са моите права. Аз да искам да направя един митинг – нямам тази възможност; да искам да се
покажа пред обществото примерно, че съм кюрд, да показвам някакво мое мероприятие тогава винаги се
сблъсквам с някакви проблеми – ето от тази гледна точка не е добре. Естествено, че съм свободен, но при
една демокрация всеки има право да показва това, което знае. Това нещо при тази демокрация в България
го няма.(2001 г. Разговор с ирански кюрд)
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и се избегне уравновиловката, до която неминуемо се стига при стремеж да се
типологизират фактите, за да се достигнат общи изводи и теоретични постановки.
Сравнена с други общности у нас, кюрдската сеотличава с нехомогенния си
състав. “Кюрдският проблем” навсякъде ги поставя в особена позиция. Въпреки това
общността ползва традиционните средства и институции за формирането си и се развива
като традиционно малцинство, поставено в ситуацията между два ръководещи го фактора
– борба за запазване на етническото самоусещане и идентификация, от една страна, и, от
друга, необходимост от сравнително бърза интеграция в приемното общество.
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РУСНАЦИ
Екатерина Анастасова
Руските имигранти в България са сложна, хетерогенна група,
формирана в резултат на дългогодишни исторически обстоятелства. Те са една
голяма и относително слабо проучена тема в българската наука. Години наред тя
е подчинена на политическата конюнктура в различните периоди от новата
българска история. Този факт не е учудващ поради тясната обвързаност на
съдбата на България 76 със събитията в Русия, а по-късно и в Съветския съюз в
периода от края на 19 и почти до края на 20 век.
Самият термин “руски” имигранти, “руснаци”, “руси” 77, се нуждае
от пояснение. От една страна, седемдесет и пет годишната история на СССР
определя

широкото

му

разбиране

–

за

повечето

българи

“съветската”

многонационална общност е “руска”. Така като “руснаци” 78 се възприемат
представителите на множеството не-руски националности, традиционни за
Руската

империя

и

СССР

(украинци,

белоруси,

грузинци,

арменци,

азербайджанци и пр.). От друга страна – руснаците обединяват няколко
субетнически общности, част от които живеят и в България (напр. руските
казаци), които понякога не се възприемат от българите като руси. Все пак,
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Първите дипломатически отношения между България и Русия се установяват на 7. 07. 1879 г.
Терминът “руси” е относително късен етноним, за произхода на който има две хипотези. Според
“северната”, той има скандинавски произход и означава “гребане, риболов, пристан” и е свързан с
моряците-варяги, скандинавски племена, които в редица източници се посочват за основатели на първите
руски държавни обединения. “Южната” хипотеза се опира на предположението, че етнонимът “рус” идва от
името на първата руска държава – Киевска Рус, и то не като племенен, а като географски термин. Има и
редица други възгледи за произхода на етнонима.
Руснаците са част от славянската метаетническа общност, чието формиране се отнася към средата
на І-то хилядолетие до н.е. През периода 5-7 в.н.е. започва процесът на културна и езикова диференциация
на славяните, който довежда до разделянето им на три групи – източни, западни и южни. Руснаците
принадлежат към източно-славянската езикова общност.
78
Терминът “руснаци” означава етническите руси, т.нар. “великоруси”. Руската етническа общност се
разделя на две големи групи – северноруска и южноруска, на базата на два основни диалекта (“окащ” и
“акащ”, според произнасянето на буквата “о” в устната реч), съществуват и преходни средноруски говори
(Агеева 2000, 263 – 264). По-широкият термин “росияни” (граждани на Руската федерация) се свързва с
различните етнически общности, които живеят на територията на Руската федерация. В руската наука е
приет терминът “емигранти от Русия” (за дореволюционната емиграция), който обединява народностите,
населяващи Руската империя.
77
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преобладаващата част от имигрантите от Русия в България са руснаци 79, което
наред с популярността на термина оправдава използването му тук, отчитайки
направените по-горе уточнения.
Руската имиграция в България има дълбоки традиции. Тя започва още в
началото на ХІХ век, когато на територията на днешните български земи (тогава
в границите на Османската империя) се заселват казаците-старообредци,
специфична религиозна военна общност, чиито потомци днес живеят в две
компактни селища около гр. Варна и гр. Силистра (Анастасова 1998). Втора
група са ветераните от руската армия, останали в България след 1878 г.
Третата са т.нар. белогвардейци, които бягат в България след разгрома на
“Бялата армия” през 20-те години на 20 в., съпътствани от различни групи
цивилно население. Четвъртата са съветските емигранти, напуснали СССР в
периода 1956 – 1990 г. Последната група са т.нар. пост-съветски емигранти,
които присъстват в българската действителност след разпадането на СССР.
Трябва да се отбележи, че нито една от тези миграции не е моноетнична, а се
състои от представители на различни национални и етнически общности,
присъщи на многонационалните руски, съветски и пост-съветски държавни
обединения, сред които преобладават руснаците и украинците.
Броят на руснаците в България днес е трудно установим. Според
преброяването на населението през 2001 г. в България има 15 595 руски
емигранти, които живеят предимно в големите градове (София – 3 127, Пловдив
– 1 151, Варна – 1358) и 2 489 украинци (www.nsi.bg). Тези данни, базирани на
самоопределянето, са много важни, но има всички основания да се предполага,
че тези цифри са по-големи, поради несъвпаденията между етнически произход
и национална принадлежност, гражданството на децата от смесените бракове и
т.н. Така например един гражданин на Руската федерация може да се
самоопредели като българин, въпреки руския си паспорт, ако е дете от българоруски смесен брак. Възможна е и обратната ситуация – гражданин на България
да се определи като руснак (подобни случаи срещнахме при теренното
79

Тук няма да навлизаме в генеалогичните тънкости на отделните руски имигранти, които в редица случаи
са свързани и с други етнически и национални групи (грузинци, немци и пр.) – вж. напр. родословното
дърво на княз А. Ратиев (Ратиев 1999: 682 – 684).
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проучване). Трябва да се отчитат и масовите процеси на приемане от съветски
граждани на българско гражданство след 1989 г. (в началото като двойно
гражданство, а по-късно като единствено 80) под влияние на несигурността,
настъпила вследствие рязката промяна на политическата конюнктура в страната,
при която те се почувстваха застрашени от преобладаващата антисъветска
реторика.
В редица случаи се посочват по-високи цифри (които отчитат българските
граждани с руски етнически произход, временно пребиваващите и т. н.).
Например Л. Ходкевич, председател на Дружеството на руските граждани в
България (и председател на Обществения съвет на етническите малцинства)
твърди, че в страната има около 80 0000 потомци на белоемигранти (Марков
2001: 438). Вероятно истината е някъде по средата – ако около 20 000 се
декларират като руснаци и украинци, сигурно същият брой вече предпочита
българската си национална (гражданска) идентичност и не декларира руския си
произход.
Обект на настоящето изследване ще бъдат групите на белоемигрантите и
на т.нар. съветска емиграция, разглеждани като имигранти в България. То е
базирано на собствени теренни проучвания 81 и на публикувани и архивни
материали, свързани с руската имиграция у нас и в чужбина. Целта му е да
представи до голяма степен митологизираните представи за руската имиграция у
нас, разглеждайки ги през призмата на диадата история – човек..
***
Макар и принадлежащи към огромната руска диаспора по света,
наброяваща 10,5 млн. души 82, общностите на белогвардейците и на съветската
имиграция са много различни. Типологично първите са класически “бежанци”,
представители на различни “вълни” емигранти от Русия, които заливат Европа и
80

Руската федерация не допуска притежаването на двойно гражданство.
Теренното проучване включваше методите на фолклористичното интервю (над 60), анкетата (30),
свободната беседа с различни по възраст, социален и професионален статус респонденти; данни от
официални институции (както на самите общности, така и на български и руски организации, имащи
отношение към проблематиката) и т. н.
82
Данните са на МИД (Министерство на външните работи) на СССР за 1989 г. Въпреки, че има всички
основания да се предполага, че след 1990 г. руският емиграционен поток значително е нараснал,
статистическите данни не го потвърждават – основната емиграция извън границите на бившия СССР се
състои предимно от гърци, евреи и немци ( Pilkington 1998: 11 – 12).
81
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света през 20-те години на 20 в. след разпадането на Руската империя. Те
оставят значителна следа в науката, културата и изкуството на света (достатъчно
е да се споменат имената на Н. Бердяев, М. Шагал, В. Кандински, И.
Стравински, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин и редица други, оставили имената си в
“златния фонд” на 20 в.).
Втората група, която до 1989 г. едва ли може да бъде наречена общност, е
специфична женска миграция, реализирана в периода 1956 – 1990 г. в
“братските” страни от “социалистическия лагер” 83. В България (както и в
другите страни) тя е резултат на смесените бракове между български и съветски
граждани, в които преобладават брачните съюзи между български мъже и
съветски жени (т. нар. “руски снахи”). Всъщност става дума за индивидуални
миграции, които могат да бъдат определени като “емиграционен поток”
единствено поради тяхната многочисленост и значителното място, което те
заемат в българското обществено съзнание.
Очевидно е, че двете общности, породени в диаметрално противоположни
политически, социални и икономически контексти (революционна Русия –
царска България; вечната дружба между социалистическа България и СССР), не
могат да се разглеждат през една и съща призма. Те принадлежат към различни
епохи и носят със себе си трудно съпоставими проблеми, свързани с
психологическите и културните им нагласи, с различни адаптационни стратегии
и динамика на интеграционните процеси, носещи отпечатъка на своето време.
Белогвардейците днес са представени от потомци от второ и трето поколение и
преживяват период на своеобразно възраждане след 1989 г. Съветската
имиграция в този период бе изправена пред други предизвикателства, които
спомогнаха за превръщането й в общност след годините на социализма.
Белогвардейците
Историята на всяка миграция започва в собствената й страна,
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По понятни причини в България няма представители на съветските емигранти-дисиденти, които заради
неприемането на “съветския ред” емигрират на “Запад”. Такива са поетът Й. Бродски, писателят А.
Солженицин, кинорежисьорът А. Тарковски, музикантът М. Ростропович и др. По същия начин на Запад не
съществува проблемът “съветски снахи” поради сериозните ограничения за бракове с чужденци от “Запада”
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където са заложени причините, подтикнали една или друга общност да напусне
пределите на родината си. Корените на белогвардейския поток, разпрострял се
от Балканите до Северна Африка, прибалтийските държави и Финландия и от
Ню Йорк и Сан Франциско до Харбин и Пекин, се съдържат в развитието на
идеите за свобода, равенство и благосъстояние (М. Бакунин, А. Герцен, П.
Лавров, Г. Плеханов, Л. Троцки, В. Ленин), от една страна, и нарастването на
вътрешните противоречия в социално разнородната и базирана на контрасти
Русия, от друга. Вътрешното напрежение довежда до ескалиращи революционни
събития, рухването на огромната Руска империя и създаването на заелата почти
1/6 от земната повърхност първа социалистическа супер-държава в света –
СССР 84. Конкретният повод е гражданската война (1918 – 1920) между лоялното
към “до-революционния ред” офицерство (“белая гвардия”) 85 и болшевиките,
провеждана в условията на интервенция на западните съюзници (подкрепящи
белогвардейците), които се стремят да унищожат “властта на съветите”. До 1921
г. “Червената армия” успява да отблъсне както стремящите се към реставрация
бивши имперски офицери, така и чуждите окупатори 86.

в СССР. В случай, че подобен брак се осъществи, обикновено са страдали роднините (загуба на работа, ако
е свързана със “секретни производства”, забрани за излизане в чужбина и т. н.).
84
През 1922 г. се създава СССР, доминиран от РСФСР. Дипломатически отношения със СССР България
установява през 1934 г.
85
Белият цвят се смята за цвета на реда, лоялността, закона, противопоставен на червения цвят като
традиционен цвят на революционното (друга версия вж. у Георги Венгелевски, потомък на руски
белоемигранти: “Искам да ви кажа откъде идва– не според проучвания, а според запитвания – терминът
“бяла емиграция”. При разговори с възрастните, с родителите ни и с емиграцията, която е в чужбина сега,
основното идва от първия поход на Корнилов (...) Любимата песен на тази част, която въстава срещу
Октомврийската революция, е един романс “Белой акации цвет душистый”. Те имаха високо музикално
образование, пееха много романси и лека-полека романсът се превърна в символ и оттам бялото тръгна в
противовес на червения цвят, който още от времето на Френската революция е червен” (Марков 2001: 445).
86
Англия завзема Задкаспийската област и Азербайджан, Германия окупира Полша, Прибалтика, Беларус,
Украйна. Войските на адмирал А. Колчак завладяват Сибир; на Северозапад успешно воюва генерал Н.
Юденич; генерал А. Деникин превзема Северен Кавказ; Чешкият корпус се разполага на териториите
между Казан и Владивосток. На завоюваните територии се формират Временни правителства с обща
координация, които скоро са пометени от командния състав, назначил А. Колчак за върховен
главнокомандващ (признат и от Антантата). Към 1918 г. три четвърти от територията на страната е в ръцете
на белогвардейците и западните съюзници. Но решителните действия на В. Ленин, създаването на масова
редовна армия и Съвета на работническата и селската отбрана, координиращи действията на източния,
западния и северния фронт, “Конната армия” на С. Будьони променят хода на военните действия (макар че
през 1918 г. белите стигат почти до Москва, а през 1919 г. Доброволническата армия на генерал Деникин
завзема Украйна, а генерал Юденич стига до Петроград). В началото на 1920 г. почти всички
белогвардейски части са разбити. За управител на белогвардейските земи е определен генерал Пьотр фон
Врангел, който е разбит от Червената армия под командването на М. Фрунзе. Така пада последната база на
белогвардейците в Крим, който става “съветски”.
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Неуспехът на “Бялата армия” се дължи на редица причини. Преди всичко
на нейната привързаност към миналото, в момент, когато духът на революцията
е събудил всеобща надежда за нов и различен живот; на липсата на
привлекателна програма, как да се управлява страната при евентуална победа; на
жестокостта, с която войските действат в завзетите територии (която не е подобра от болшевисткия терор); на шовинистичния лозунг за “неделима Русия”,
която отблъсква не-руските общности в страната (Хоскинг 1994: 35 – 142).
Трудно е да се представят трагизмът на ситуацията, хаоса и жестокостта
на прехода между родения в кръв нов, невиждан социалистически свят и добре
познатия, от векове установен “стар ред”. Шеметното развитие на събитията,
които мисълта не успява да следи: изненадващата вест за отказа на императора
от престола; надеждата за “нещо хубаво”, защото “всички вярват и чакат това
добро”; виковете за равенство и братство и дружното пеене на “Марсилезата”,
последвани от разделянето на хората на “новорежимни” и “старорежимни” и
“прерастването на враждите в пожар”; замяната на радостта със “стонове и
сълзи”; съсипващите новини от фронта... “Запалването на Руската земя от
всички страни”, в който се чува “тътенът на нейното сгромолясване”. 87
Автентичен е гласът на детските спомени от тази епоха, звучащ сред
многочислените документи на “бялата емиграция”, публикувани напоследък:
“Настъпи революцията. (...) Властите се сменяха всеки ден: ту петлюровци, ту
махновци, ту матроси, ту гетманци, ту болшевики и т.н. В града имаше грабежи
и пожари.

(...) Болшевиките победиха и се укрепиха в града и започнаха

разстрелите и убийствата. (...) Започна глад (...) хората се подуваха и умираха.
Имаше

случаи

на

канибализъм

(...)

Умираха

големи

маси

хора,

цели

семейства.” 88 (Петрушева 1997: 334)
От 1919 г. от съветската власт бягат части от белогвардейската армия,
евакуират се и различни слоеве на цивилното население, спасяващо се от

87

Тези ярки картини са фрагменти от съчинение на 21-годишен ученик в Шуменската гимназия (Петрушева
1997: 360 – 363). През 1925 г. децата на руските имигранти, учещи в Руската гимназия в гр. Шумен, пишат
съчинение на тема: “Моите спомени преди да постъпя в Шуменската гимназия”. (По подробно за
инициативата на руските училища зад граница, подета в Чехословакия, вж. Петрушева 1997: 5 – 20;
Шамрай 1997: 227 - 231.
88
Спомените са на 15 годишен ученик от Шуменската гимназия.
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болшевистките репресии 89. Общата численост на следреволюционната емиграция
от Русия е около 3 милиона души.
Пътят към България. Част от тази социално и етнически разнородна
емиграция идва в България. В периода 1919 – 1921 г. в страната по море
пристигат 35 000 руски емигранти (Кисьова 2002). Основната маса на бежанците
са остатъците от армията на Деникин, по-късно бойците на Врангел, значителен
брой цивилни емигранти. Това е т. нар. “южно крило” на бежанците, което се
отправя към Балканите. Маршрутът им тръгва от пристанищата на Крим (Одеса,
Симферопол,

Севастопол),

минава

през

Константинопол,

задръствайки

пристанището с най-различни съдове (от кораби до лодки), през различни
бежански лагери (на Балканите и в Северна Африка), финансирани от западните
съюзници,

а

по-късно

и

международни

хуманитарни

и

политически

организации 90, до Варна и Бургас, а оттам до различните градове на България 91.
Проблемът с такава огромна маса хора, напуснала страната си, като
правило от политически се превръща в хуманитарен – глад, болести, нищета,
унижение и смърт съпътстват руските бежански лагери: “Родителите на баба
ми (тогава на 17 години) събират ценните вещи и заедно с трите си дъщери
отиват до Одеса, а оттам с кораб ги откарват до Александрия, в Тел-ел-Кебир,
в бежански лагер. Горещината била ужасна, никаква хигиена и избухва тифна
епидемия... Там родителите й умират... И сестрите решават да заминат за
България, защото страната е славянска, близък е езикът и хората...” – разказва
внучка

на

белогвардейско

семейство,

показвайки

снимка

на

самотни

православни надгробни кръстове в далечната египетска земя.
През 1921 г. международното отношение към Съветска Русия се променя,
спира и подкрепата за бежанските лагери. Западът настоява България и други
източно и централно европейски страни да приемат руските емигранти.
Министерският съвет на България

постепенно приема голяма част от

емигрантите с два мотива – хуманен, заради тежкото им положение, и

89

Неуспелите да се изтеглят от Крим “белогвардейци”, както и много други, са разстреляни.
Обществото на народите, Червеният кръст, Нансеновият комитет. В България (освен филиалите на
международните организации) се появяват и специфични национални благотворителни организации българският Славянски комитет, Руско-български културно-благотворителен комитет и др.
90
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патриотичен – “това са синове на Русия, освободителка на България от турска
власт”. Значителен брой руски емигранти приемат Кралство Сърбия, Хърватска
и Словения, Чехословакия.
Общностите на носталгията. В България пристигат разнородни по
социален и етнически състав бежанци (руснаци, украинци, казаци, калмици и
др.). В голямата си част те са професионални военни (елитни части на
Доброволческия корпус, части от Казашкия корпус), но и не малък брой цивилно
население, жени и деца. Военните части са разположени из цялата страна, като
запазват

структурите

си,

въоръжението

си

и

собствени

органи

за

самоуправление. Първоначално правителството подпомага военните части и
постановява редица финансови облекчения за

членовете й. По-тежко

е

положението на цивилното население, което първоначално живее в ужасни
условия в общежития и квартири, страдайки от безработица и безпаричие.
Независимо от това, че голяма част от руснаците са образовани хора, тяхната
адаптация в редица случаи протича много мъчително (комисарят по делата на
бежанците в България епископ Стефан пише: “... в Европа животните живеят
много

по-добре,

отколкото

тези

хора”).

Постепенно,

преодолявайки

препятствията на езика, културата, честата липса на професионална подготовка,
цивилните бежанци успяват да си намерят работа и да създадат свой собствен
свят в българска среда. Те изграждат своеобразна мрежа от руски оазиси в
България – училища, църкви, болници, книжарници и клубове, театри,
издателства, магазини и работилници, руски ресторанти, оркестри и т.н.
(Даскалов 1997), които се превръщат в неделима част от българския обществен
живот 92.
Социална разнородност на руската имиграция поражда и различните
91
“Белогвардейците” са разселени в 54 български селища. Литературата за руската имиграция в България е
значителна. (Даскалов 1997; Спасов 1999; Кисьова 2002 и др.)
92
Според Цв. Кисьова животът на “бялата имиграция” в България преминава през няколко основни
периода: 1) 1919 – 1923 г. - настаняване и първоначална адаптация; 2) 1923 – 1934 - “златен век” за руската
имиграция у нас, когато тя е толерирана и се ползва с помощи от държавата, процъфтяват общественият,
културният, образователният и институционален живот на общността; 3) 1934 – 1944 – белязан от
дейността на Съветската легация, изчерпването на “бежанския въпрос” (1938), нападението над СССР от
фашистка Германия – т. е., период на силна политизация; 4) 1944 – 1957 г. - репресии и репатриране,
закриване на белогвардейските организации и изземване на имуществото на имигрантските институции
(Кисьова 2003).

126

съдби на отделните групи руснаци в България. Военните в голямата си част
(офицерите) могат да се нарекат общност на реставриращата носталгия,
разглеждана като специфичен национализъм, подчинен на времето извън
историята (Boym 2001). Те са изпълнени с желание за възстановяване на старата
Русия и дълбоко вярват, че рано или късно ще бъдат изпратени в бой срещу
Съветите. Те живеят в свой собствен свят, изолирани от българите, в очакване
да изпълнят мисията си. За тях България е трамплин, който скоро ги отвежда на
Запад.
Друга част (низшият военен състав и част от цивилното население) е
подчинена на рефлексивната носталгия (Boym 2001), изпълнена с мъка, копнеж
и идеализация на Родината (за руснака тя, както и Отечество, е винаги с “главна
буква”), която неудържимо ги тегли към дома. В крайна сметка те предпочитат
да се завърнат в Русия (не само поради носталгията, определяща живота им, но и
по силата на ред обективни обстоятелства 93), примирени със съветската власт 94.
Трета група са представителите на цивилната интелигенция на средна
възраст, която започва своя живот отначало, за които носталгията е по-скоро
“болест на сърцето” (Boym 2001), своеобразно психическо състояние, което
никога не ги напуска. Внезапното нахлуване на спомени, унасящи руските
имигранти, са една от основните черти, посочвани в спомените на техните
български съвременници: “Ние имахме много преподаватели руснаци. Имахме
един учител по труд, той беше чудесен педагог и много добър човек. Ако
искахме да го разсеем, споменавахме думата “Русия”. И той изведнъж се
отнасяше някъде, заставаше до прозореца и гледаше в далечината с невиждащ
93

Обстановката в България при правителството на Ал. Стамболийски е сложна – страната изживява
последиците на Ньойския договор, десните (Народен сговор, Военна лига) и левите (комунистите и ВМРО)
притискат правителството. Силната и въоръжена армия, естествен съюзник на десните, става повод за
оживени парламентарни дебати. БКП издига лозунга “Вън врангелистите от България”, настоява за
антиправителствен заговор и представя Врангеловата армия като заплаха за националния суверенитет. В
резултат армията е разпръсната на малки групи, а 8 000 души (по други данни – 11 000, Кисьова 2002: 529)
са репатрирани в СССР през 1923 г. Вследствие на тези миграции в България остават около 27 000 души.
Подробно за руската белогвардейска военна имиграция в България вж. Спасов 1999.
94
През 1921 г. ВЦИК приема амнистия за “измамените работници и селяни, оказали се в Бялата армия”
(подходът към висшия офицерски състав е персонален). През 1922 г. в България се създават различни
просъветски организации - Совнарод (Союз возвращения на Родину), Съветски и Украински червен кръст,
Руска комунистическа група, асоциирана към БКП, Общоказашки земеделски съюз, които с активната
подкрепа на Съветската мисия в България пропагандират репатрирането и съдействат за осъществяването
му.
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поглед... И така можеше да остане часове...” Те живеят между две родини,
никога не се приспособяват напълно към България, но в повечето случаи не
могат да се завърнат в СССР (или се завръщат отново у нас), който вече никак
не прилича на живеещото в паметта Отечество 95. Тази общност се отличава със
специфична маргинална (по аналогия с терминологията на А. Ван Женеп – Van
Gennep 1909) национална идентичност. Именно този тип идентичност, както ще
стане дума, е най-характерен за имигрантите от първо поколение.
Четвърта група са по-младите хора, често много либерално настроени,
които правят всичко възможно за да се адаптират към новите условия – те
получават образование в България, създават тук домове и семейства, свой
собствен българо-руски кръг от приятелства, за да останат тук завинаги. Тази
общност се адаптира най-бързо, приема България за своя втора родина, успешно
и относително безболезнено се интегрира в българското общество, което не иска
да напусне 96.
Своеобразна общност е блестящата и космополитна руска интелигенция,
чиито представители в голямата си част бързо напускат България, за да работят
в престижни културни и изследователски центрове по света.
Специален

случай

са

имигрантите,

попаднали

в

далечни

селища,

изолирани от основните имигрантски масиви. Като правило те не са високо
образовани, чувстват се заплашени (както показва историята, не без основание)
от всяка новост, идваща от СССР и българското правителство. Те сключват
бракове с българки, приемат изцяло българския начин на живот (който не е
много различен от този на руското селячество) и се стремят “да се разтворят” в
българската маса, без да привличат ничие внимание.
Институциите. Животът в чужда среда на такава голяма група имигранти,
които трябва да се справят с предизвикателството да започнат живота си
отначало, е свързан със създаването на специфични институции, базирани на
солидарността, насочени към оцеляването и сплотяването на различните
95

“Срещнахме се с него през 60-те години. Беше почти сляп, водеше го жена му. Разказаха ми, че са били в
СССР, но не “са познали отечеството си”. Не могли да свикнат и се върнали.” – разказва осемдесетгодишен
пенсионер, направил блестяща кариера (според него до голяма степен благодарение на отличните руски
преподаватели, които е имал в училището в Габрово) в областта на техническите науки.
96
Животът на княз А. Ратиев е пример за подобна съдба (Ратиев 1999).
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имигрантски групи. Създават се редица имигрантски организации: военни
(РОВС – Общоруски войскови съюз, Общество на офицерите от генералния щаб,
Съюз на ветераните от руско-турската война и др.); политически (Руски
национален съюз в България, Съюз на легитимните монархически организации,
Общество на почитателите на Николай ІІ и пр.), професионални (Съюз на
руските лекари, Съюз на руските инженери и др.), културно-просветни (Съюз на
руските професори, Съюз на руските студенти, Руски домове, Руски клубове и
др.), благотворителни (Руски червен кръст, Съюз за взаимопомощ на русите в
България и пр.) и редица други, които чрез своята дейност, преса и контакти,
играят важна роля в живота на руската емиграция в България 97. Постепенно
руските имигранти заемат своето място в българското общество, формирайки
една нееднородна, но солидарна общност.
През 1929 – 33 г. започва постепенната замяна на нансеновите паспорти, с
които русите живеят след бягството от Русия, с български. Този процес носи
чисто практически ползи – по-лесно се намира работа, по-малък е рискът от
евентуални съветски репресии, нараства чувството за сигурност и единство с
новата страна.
Време за самоопределяне. Особено място в средите на руската емиграция
заема националната идея, която присъства във всички руски емигрантски
организации. Тя е естествена и необходима, за да се предпази общността от
етническа и духовна асимилация (призивите за руска ендогамия, за руско
образование, за запазване на езика и “кръвта”).
Различните

общности,

представени

по-горе,

разкриват

скалата

на

национализма на руските имигранти в България – от национализма, присъщ на
първата (за тях България остава “чужда и бедна страна с безкултурно
население” 98) и втората група (“Няма по-хубава страна от Русия”), през

97

По-подробно за руските институции у нас вж. Кисьова 1999: 45 – 70.
“Отношението на българите бе много враждебно. (...) Баща ми се ограждаше от българското. Имаше кръг
от свои хора, руски интелигенти (Бицилли), някои български професори (Милев, Дуйчев), но те никога не
идваха вкъщи. Идваха само руснаци. (...) Вкъщи се говореше само на руски, но се учеха западни езици. Да
се говори на български се смяташе за “лош тон”. – разказва дъщеря на белогвардеец и българка, днес около
50-годишен висококвалифициран научен работник.
98
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либерализма на третата и националната/гражданската “освободеност” 99 на
четвъртата, до пълното национално обезличаване на петата. Интересно е обаче,
че руските имигранти от първо поколение в България завинаги остават
“руснаци” за обкръжаващото ги българско население.
Национализмът става особено актуален след засилването на националсоциалистическите идеи в Европа през 30-те години. Тези настроения не
подминават

и

белоемигранти,

България,
които

както

напрегнато

и

средите

следят

на

политически

събитията

в

СССР,

активните
в

който

сталинският терор взема все повече жертви. Отношението към СССР в контекста
на сталинския режим и по-късно на Втората Световна война разделя руската
емиграция, която трябва да направи своя избор след 1941 г. Част от емигрантите
формира

Руски

охранителен

корпус,

а

по-късно

и

емигрантска

армия

(подпомагана от Германия) под командването на ген. Власов, за борба срещу
СССР. Българските власти подпомагат дейността на РОВС за набиране на руски
доброволци (записват се около 2000 души) 100. Но по-голямата част от руската
имиграция не приема идеологията и потресаващата “практика” на фашизма към
“не-арийците”. Въпреки това тя остава пасивна (факт, който се определя и от
участието на България в хитлеристката коалиция), макар че се формират малки
части за борба с фашизма на Източния фронт.
Развоят на войната и победата на антифашистката коалиция донасят
не само радост. Страхът от смърт, репатриране, лагери и насилие, съпътстващи
сталинския режим, става повод за бягства и самоубийства 101 при навлизането на
Червената армия в България през 1944 г. Част от белоемигрантите в навечерието

99

Въпреки че тази група без проблеми се адаптира към различни западни общества, като правило в
изследванията и творчеството си тя остава дълбоко руска, ангажирана с проблемите на Русия и руската
култура (вж. например “евразийските” трудове на княз А. Трубецкой).
100
Според Д. Даскалов, основно място сред националистическите организации заема
“Националният съюз на новото поколение”, насочен към формирането на национално чувство сред младата
интелигентска емиграция, израснала извън пределите на Русия, която трябва да се бори за национална
революция срещу болшевизма. Девизът на организацията е “Родина, православие, народ”. По-късно тя се
превръща във фашистка и подкрепя хитлеристка Германия. Също националистичен, но по-различен
характер има по-малобройната (около 80 души) организацията “Млада Русия” (младороси), която е полоялна към съветската власт, въпреки монархистките си настроения. Техният девиз е “Не червени, не бели,
но руси...” (Даскалов 1997: 84 – 91). В България движението не търпи особено развитие, но при
нашествието на Хитлер в Съветска Русия младоросите в Югославия се включват в редовете на Червената
армия, поставяйки патриотизма над политическите пристрастия.
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на 9 септември се присъединява към партизански отряди и към съветската
армия.
На 28. 10. 1944 г. България сключва с антихитлеристката коалиция
съглашение за примирие. Според него страната се задължава “да изсели
инородното етнически население”, а правителството трябва “да разпусне
незабавно всички намиращи се на българска територия прохитлеристки или
други военни формирования, военизирани или други организации, които
провеждат враждебна по отношение на обединените народи пропаганда”.
Двадесет и две от общо 26-те съществуващи към момента руски емигрантски
организации са разпуснати и имуществото им е конфискувано. В много случаи
без основание се разформират не-политически организации и се конфискува
собствеността им. През 1946 г. се създава Съюзът на съветските граждани в
България и специален отдел “белогвардейци” към МВР, разследващ най-вече
белогвардейците с нансенови паспорти (Кисьова 1999: 57).
За част от белоемигрантите настъпва трудно време – арестувани са
активистите на РОВС, сътрудничилите на Германия са изпратени в трудововъзпитателни лагери, масово се провежда репатриация. Руската имиграция в
България започва да живее с присъщите на “сталинския социализъм” идеологеми
– шпионаж, диверсии, агенти-провокатори и т.н. Един от впечатляващите
примери е доносничеството между роднини, приятели, съседи. Ето една
класическа история а ла “Павлик Морозов”, която илюстрира параноичния
характер на тези години в България: “Майката на А. беше българка. Баща й
(руснак) почина в началото на 40-те години. Майка й се страхуваше, че детето
й е “белогвардейско дете”. Страхуваше се от собственото си 9 – 10- годишно
дете – “да не стане нещо”! И написа донос срещу дъщеря си - “расте
белогвардейски

изрод”.

Така

А.

получи

досие

и

клеймото

“дете

на

белогвардеец.” 102
През 50-те години проблемът с белогвардейската имиграция в България
губи своята актуалност. Разрешава се завръщането на съветските граждани в
101

Един от най-известните случаи е самоубийството на легендарния началник на Софийската пожарна
команда Ю. Захарчук при вестта за преминаването на руските войски през Дунава.
102
За клеймото “дете на белогвардеец” вж. Рошковска 2003.
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СССР (за работа на целината, но без право да живеят в столицата и
Ленинград) 103. В България остават около 7500 белогвардейци, в по-голямата си
част с българско гражданство. Спира се дейността на Съюза на съветските
граждани, чиято сграда през 1957 г. преминава в ръцете на новосъздадения
Комитет за българо-съветска дружба (Кисьова 2002: 534 – 535).
Наследството на белогвардейската имиграция в България. Приносът
на руската имиграция в различните области на социалния, културния и научния
живот е значителен. Тази голяма и образована общност (6,6% са висшисти, 65%
със средно, 26,7% са с начално и домашно образование, а само 1,7% са без
образование – Йованович: 89) оставя трайни следи в българското общество 104.
Преди всичко, не малък е приносът на руските висококвалифицирани
военни, чийто опит е широко използван за нуждите на Българската армия, за
изнасяне на лекции и беседи във Военното училище, в софийските гимназии, във
военните клубове.
Големи са заслугите на руските имигранти за развитието на българската
медицина и медицинско образование. Руски академици и професори участват в
създаването на Медицинския факултет в София, руските лекари и медицински
сестри работят в руските и български болници в страната. Болницата на Руското
общество на Червения кръст е известна с високото ниво на хирургия. Сред
руските медици-преподаватели има много имена с европейска известност: акад.
Г. Е. Рейн ръководи Катедрата по акушерство и гинекология и написва първия
учебник по акушерство и гинекология у нас; проф. В. П. Воробьов основава и
ръководи катедрата по анатомия, издава анатомичен атлас и създава анатомичен
музей. Редица са и специалистите по физиология, хистология, биохимия,
неврология, психиатрия, патологоанатомия и др.
Много са представителите на различни хуманитарни науки, основали
школи в България. Световно известни са историците (В. А. Мякотин, П. М.
Бицилли, Е. Д. Грим, Н. П. Кондаков) и филолозите (М. Г. Попруженко, И. П.
Созонович, Н. С. Трубецкой, К. В. Мочулски и др.), преподавали в Софийския
103

Заминават 5 000 души - 90 % от съветските граждани в България ( Кисьова 2002: 534).
Използваните примери се съдържат в редица източници. Тук основно са използвани Даскалов: 1997 и
Марков: 2001.

104
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университет.
Част от руските учени твърде скоро напуска България (като прочутия
филолог княз Трубецкой), която е “малка” за размаха и амбициите им,
реемигрирайки в Прага, Париж или отвъд океана, но значението им за
българската наука е много голямо.
В България съществува и Руско-българско книгоиздателство, което
публикува политическа, философска, богословска и др. литература, осъществява
книгообмен с руската емиграция в други страни. Много са и руските
журналисти, които издават над 100 руски вестници и списания.
Редица са представителите на изобразителното изкуство – художници,
сценографи, илюстратори, специалисти по църковна живопис, карикатуристи.
Голямо значение имат и Театърът на руската драма, Руската оперна група, чиито
контакти сред руската емиграция в Европа допринасят за представянето на
софийски сцени на световноизвестни руски изпълнители. По покана на
Народния театър в България идва Н. О. Масалитинов, оставил ярка следа в
българското театрално изкуство. Днес част от потомците на руските артисти са
редица изявени дейци на българската култура - Таня Масалитинова, Ю. ВинерЧенишева, възпиталата поколения български естрадни певци И. Чмихова и др.
Една от забележителните личности, благоговейно почитана от българите,
е архиепископ Серафим Соболев. Задълбочен богослов и свещеник в руската
църква “Св. Николай Чудотворец”, той е погребан в криптата при нея. Още
приживе известен като чудотворец, днес той е тачен народен светец. Гробът му е
едно от най-често посещаваните свети места в столицата. Там винаги има хора,
оставящи писмено своите молби, сигурни, че желанието им ще се изпълни.
Не по-малко важен е хубавият спомен, който българите пазят за
контактите си с белогвардейците. Почти всички, които са познавали някого от
тях (за първото поколение - вече много възрастни хора), си спомнят с топлота
своите учители, съседи, приятели, в редица случаи оказали влияние 105 върху
105
Интересен пример за влиянието на руските имигранти върху българското население е следният: Моя
колежка и приятелка често в приятелски разговори употребяваше типично руски изрази. В началото
предположих, че тя е потомка на белогвардейски имигранти. Оказа се, че тя е българка, която в детството
си е общувала с децата на руско белоемигрантско семейство. Влиянието му върху нея е било толкова силно,
че се е отразило дори на речта й.
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професионалната или личната им реализация 106, разрешили един или друг
проблем, или просто оставили приятното впечатление за коректност, сърдечност
и доброта.
Съветската имиграция
Сантименталната имиграция. След 1944 г. България коренно променя
отношението си към СССР, което се изразява в прочутите клишета “дружба от
векове за векове” и “братският Съветски Съюз”, “Русия и България са верни две
сестри” и т.н.

През 1949 г. страната влиза в Съюза за икономическа

взаимопомощ, а през 1955 г. във Варшавския договор. Започва усилено
“социалистическо строителство”, планове и петилетки, осъществявани под
ръководството на партията на базата на марксистко-ленинската идеология. През
50-те години и Русия и България развенчават култа към личността и установяват
относително “умерени” режими. “Развитият социализъм” губи битката с
“преустройството и гласността”, обявени от М. Горбачов през 1985 г. Те
довеждат

демократичните

промени

в

България,

разпадането

на

социалистическия лагер и на СССР и образуването на ОНД (1991).
В периода 1945 – 1989 г. в България във всички области на
социалния, икономическия и политическия живот присъстват “съветските
другари”.
партийните

Промишлените
структури

се

обекти,
поддържат

научно-изследователските
от

стотици

съветски

институти,
специалисти,

участващи във възстановяването на страната след войната, превръщайки я в
модерна държава от съветски тип.
Интензивна е размяната на специалисти, учащи и работници между двете
страни. Българите присъстват почти на цялата територия на СССР. Тези
контакти довеждат до множество смесени бракове и до специфична имиграция,
известна в страната като “руските снахи”, макар терминът да не е съвсем точен,
защото “снахите” не са само “рускини”, а представителки на много етнически

106

“Аз бях слугиня в къщата на един свещеник от Руската църква в Княжево. Беше чудесен човек! И той, и
жена му... Аз мислех да стана монахиня, но на 17 години един от нашите селяни ме поиска за жена. Отидох
за съвет при него, не исках да се женя, исках да служа на Бога. А той ми каза: “Мисля, че Господ за теб е
отредил друга съдба, сред хората. Да имаш деца, семейство.” И аз го послушах. И прав беше. И досега ходя
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общности от многонационалния СССР. (Трябва да се отбележи, че и в този
миграционен поток преобладава рускините и украинките). Представителките й
се срещат почти във всяко българско селище и веднага се разпознават по
характерния акцент. Като правило това са млади и високо образовани жени
(преобладават

висшистките

и

специалистите

със

средно

образование)

с

разнообразни професии, които бързо се приспособяват към новата страна,
намирайки престижна социална реализация. Те са учителки и научни работници,
чиновници в различни институции, водещи кадри в промишлени предприятия,
творци в областта на изкуството и модата 107.
Въпреки своята многобройност, съветската емиграция не създава общност
в страната. Този факт се дължи както на изключително благоприятните социална
и политическа конюнктури, които не създават проблеми при адаптацията, от
една страна, така и на желанието за интеграция на новодошлите, както и на
дисперсния характер на групата и традиционно доброто отношение на българите
към “братята освободители” (до 70 години на 20 в., когато антисъветизмът в
социалистическите страни става все по-осезаем, въпреки натрапчивите уверения
на властите за “вечна дружба”).
Не без значение е и “отвореността” на руските снахи – освен чувствата
към партньора, в затворена страна като СССР трудно достижимият живот
“отвъд” съветските граници (въпреки масираната пропаганда, че “най-добре се
живее в СССР” 108) е интересен за съветския гражданин. Като правило браковете
между българи и рускини са следствие на “голяма любов” след запознанство в
съветските учебни заведения, предприятия, на екскурзии и командировки в
страните от “източния блок”. Но и на случайност (например непланирана

на църква всяка неделя, пък и когато мога. От тях ми е тази любов към Бога” – разказва 80-годишна жена от
с. Мърчаево.
107
Много често “руските снахи” в България заемат по-престижни позиции, отколкото в родината си. (Това,
разбира се, не е задължително – има и редица примери за загуба на престижен социален статус).
108
Любопитен пример за “хубавия живот в СССР” е един виц от времето на “размразяването” по време на
управлението на Н. Хрушчов: “Никита Сергеич отива на посещение в детска градина. Там всичко е
подготвено – децата рецитират стихотворения, колко хубаво се живее в СССР, пеят песнички за
щастливото детство в СССР и т. н. Доволен, Хрушчов си тръгва. На вратата среща мъничко момченце,
което горчиво ридае. Какво ти е, защо плачеш? – пита Никита Сергеич. Искам в Съветския Съюз,
проплаква малкият”. Интересни са и историите за “културния шок” на съветските хора, посетили развитите
страни от “социалистическия лагер” – Полша, Чехословакия, Германия. Една рускиня от Латвия разказва:
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бременност), нестабилен социален статус (“Бях сама с извънбрачно дете. А
българите винаги гледаха да си намерят някоя жена да ги гледа, докато
работят в Съюза. И така стана. Като на шега. За мъжа ми това беше втори
брак, а жена му много го беше наранила”), напреднала възраст (при част от
смесените бракове жената е над 27-годишна – възраст твърде висока за
традициите на 60-те години на 20 в.). Тези бракове имат различна съдба.
Според известния израз на Л. Толстой “Всички щастливи семейства са
щастливи по един и същи начин, а всяко нещастно е нещастно по своему”.
“Щастливите бракове” като правило са между хора с еднакъв образователен ценз
(по-скоро висок), близки професии, съпоставима култура (“Вече живеем почти
40 години заедно. Никога не сме си казали лоша дума. Две деца отгледахме,
минахме през какво ли не. И сме щастливи”). “Нещастните” са резултат на
образователни и културни контрасти, на сблъсъка между патриархалността на
българската традиционна култура и егалитарния съветски брачен модел, на
особености на характера. (От значение е и руският етноцентризъм, който по
един или друг начин се проявява от руските снахи 109).
Известно е, че почти до 50-те години на 20 в. в България преобладава
локалната (селищната) ендогамия, по-скоро авторитарният тип семейство,
доминиран от съпруга, ясното разграничаване на ролите на мъжа и жената в
семейството. В СССР към този момент вече е създадена възпитаната през
годините

на

социализма

“съветска

жена”

–

независима,

самостоятелна,

образована и в редица случаи авторитарна, която се чувства напълно равна (или
дори превъзхождаща) мъжа. Срещата между тези две различни нагласи
(представата на българина за “истинска” съпруга и на рускинята за “семеен
живот”)

поражда

редица

противоречия,

които

наред

с

други

фактори

(числеността на “снахите”, мълвата за руските туристки по Черноморието 110 и т.

“Бях студентка в Московския университет. След първи курс ни изпратиха в Полша. Не ми се връщаше..., а
мислех, че хората живеят най-добре в СССР.”
109
За особеностите на руския национален характер (с всички резерви към подобни обобщения) вж. РанкурЛаферьер 2003.
110
Подобна е репутацията и на полякините (за тях вж. Михайлова 1999: 58 – 70), немкините, шведките и др.
на морето. Изглежда, че по-скоро става дума за специфичен съвременен “мъжки” фолклор (възвеличаващ
мъжествеността на българина), а не за типична ситуация. Факт е, че сред интервюираните по този проект
хора срещнахме само една двойка, запознала се на Черноморието и по-късно сключила брак.
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н.), поражда един класически мит, създал стереотипния образ на “рускинята” в
българското обществено съзнание.
Митът за “ужасната рускиня”. За голяма част от българите (и най-вече
българките) “рускинята” е мързелива, не може “да прави икономии”, да си гледа
домакинството, да се грижи за децата си с ”предаността на българската майка”,
да уважава мъжа си и неговите родители. Тя е нахална, сприхава и арогантна,
“мръсна и гадна” (Венкова 2001: 14), с “разюздано” поведение 111. В провинцията
към тези пороци се прибавя и пиянството 112. Най-големият й грях, разбира се, е в
това, че е “съблазнила” българския мъж. Българският образ на рускинята
значително се отличава от образа й в същия период на Запад и в САЩ 113. Там
той,

както

и

представите

за

Русия 114,

са

изпълнени

с

романтиката

и

загадъчността на “руската душа” и руския народ. Те са повлияни от женските
образи във високоценената руска класическа литература и рускините, живеещи
на Запад, които са оценявани като блестящи и екзотични 115.
Този мит е създаден по формулата “жени за жени” от българските жени –
майки, приятелки, съседи на българските мъже, женени за рускини. Той е
породен от конфликтите, съпътстващи живота на двойките в България (особено
ако той протича съвместно с родителите на съпруга). Те се дължат на найразлични обстоятелства – неспазване на българската традиция децата да носят
името на родителите на съпруга; нежеланието на жената да се посвети
единствено на домакинството в свободното си време (“Вместо в събота и неделя
да си изчисти къщата, да позамие, да поизтупа, тя иска да ходи на кино, на
разходки, да се вижда с приятели”); незачитане авторитета на мъжа според
българските традиционни представи (“Свекърът и свекървата ни дойдоха на
гости – на обяд. Всичко мина добре, но като станахме, мъжът ми реши да ми
111
Тези квалификации се срещат най-често в разговорите за рускини сред българките. Цитираните тук
примери са обобщени на базата на дългогодишни наблюдения и 10 интервюта – с 5 висшистки и 5 жени със
средно и основно образование, проведени по проекта.
112
На този факт ми обърна внимание Е. Узеньова, за което й благодаря.
113
След разпадането на Съветския съюз интересът към рускините е много голям. Според американските
Интернет-обяви с предложения за брак, именно те са истинските пазителки на семейните ценности,
скромни и всеотдайни домакини, ценящи семейния уют повече отколкото американките и “европейките”.
114
Тези представи съществуват паралелно с пропагандния образ на СССР като световна заплаха.
(Пропагандните оценки на САЩ и Запада в СССР носят същите характеристики – “заплаха за световния
мир”).
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помогне в миенето на чиниите, а после и да измете кухнята. Как се възмути
свекървата: Аз да не съм си отгледала и изучила сина да ти мие чиниите и да
ти мете пода! Как я мислиш тази работа? Най-забавното беше, че аз съм с
висше образование, а мъжът ми не беше висшист... Тя направи всичко
възможно за да ни раздели” – разказва една разведена рускиня); неприемане на
факта, че синът “не е имал късмета да се ожени за една хубава българка”.
Този мит добива толкова широка популярност, че дори самите руски жени
започват да вярват в съществуването на “ужасните рускини”, които те “не
познават, но знаят, че ги има”.
Интересно е въздействието му върху руските снахи в България – ако имат
възможност (правилен български), те се стараят да не се “разкрие”, че са от
Русия. Рускиня, живяла с родителите си в България като дете, завършила
българска филология в СУ “Кл. Охридски”, която по нищо не се различава от
българките, с тъга разказва колко разочаровани са били българските и приятели
и състуденти, когато е ставало ясно, че е рускиня (“Но ти не си такава” –
утешавали я те).
Рускините (и руснаците, живеещи в българо-руски смесен брак) 116 също
имат свое мнение за българите. Смятат ги за “дружелюбен народ”, но и за
големи индивидуалисти с развито чувство за собственост (в семейството винаги
казват “това е мое”), егоисти, без чувство за солидарност и колективизъм, помалко интелигентни от русите, безотговорни (“разгильдяи”) – в следствие на
дългото общуване с турците и циганите, “ориенталци”, “еничари” и пр. Въпреки
това, дори при неудачен брак руският партньор обикновено остава да живее в
България (заради децата, работата, защото няма къде да се завърне и т. н.).
Децата. Основната база, на която се гради идентичността на децата в
смесените бракове, е запазването на руския език (а оттук и на културните
традиции). Семействата, в които основен език за общуване е руският, не са
преобладаващи. Обикновено, за да могат съпругата и децата по-лесно да се

115

Които, естествено, са много по-малко на брой, отколкото “съветските снахи” в България.
Този тип бракове са значително по-малко. Този факт може да се обясни както с по-големия брой
български мъже, работещи на различни обекти в СССР, така и по-голямата независимост от семейството на
българина при избора на брачен партньор, в сравнение с българката. Преобладаващите отзиви за
116
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интегрират в българската среда, в семейството се говори на български. В
случаите, в които руският е основен език за общуване, тази ситуация се
мотивира с убеждението, че “българският така или иначе ще се научи, а децата
трябва да знаят още един език”. Чести са и случаите, в които българският съпруг
говори на български, а съпругата на руски. Въпреки че децата на руските
имигранти в по-голямата си част посещават руските гимназии в страната (едно
от най-често срещаните образования е руската филология), често учат в съветски
вузове и поддържат контакти със съветските си роднини, най-често те се
идентифицират като “българи” (“по начин на живот”) и имат българско
гражданство. Разбира се, има и случаи на устойчива руска идентичност при деца
от смесен брак, които смятат руската култура за по-престижна от българската,
Русия - за “по-велика” държава и съветския паспорт - за “по-представителен”.
Но в повечето случаи руският произход, език и култура при децата от смесен
брак отстъпват на заден план и не са доминиращи за самоопределянето им,
особено при непрестижния статус на “съветското” в годините на късния
социализъм.
Институции. Известна сплотяваща роля за общността освен неформалната
мрежа от лични познанства (която в редица случаи играе важна роля за
адаптацията на новодошлите съветски снахи – най-често при търсенето на
работа и за прекарване на свободното време) до 1958 г. играят многочислените
Руски клубове в страната, по-късно заместени от Домовете на българосъветската дружба. Последните извършват разнообразна дейност (библиотеки,
кино, театър, срещи с гости от СССР) и на празници (Нова година, 7 ноември, 8
март, 9 май) организират тържества за съветските граждани в България. През
1975 г. се създава Руският културно-информационен център, който е насочен
към обединяването на руснаците в България, както и към популяризирането на
съветската култура у нас.
Въпреки това не може да се говори за общност при съветските снахи,
които нямат реални институции, които да ги обединяват и да защитават техните
интереси (ако е необходимо, тези функции се изпълняват от Посолството на

българската съпруга (дори от разведен съпруг) като правило са много позитивни – трудолюбива, чистница,
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СССР в България).
Преходът. След промените през 1990 г. в България радикално се променят
политическите, икономическите и идеологически ценности и ориентации. За
разлика от “братския Съветски съюз”, в новата парадигма Русия се превръща в
основен виновник за всички български неудачи и най-вече за бедността на
страната (която без съветската доминация би била като Швейцария или поне
като Финландия) 117. Втората родина вече не изглежда толкова гостоприемна за
съветските снахи, част от които приемат българско гражданство, за да се
почувстват по-сигурни в променената обстановка.
Но под влияние на трудния и дълъг преход антисъветизмът в българското
общество (в което все по-голяма част от хората губят социалните привилегии,
предоставяни от социализма) се заменя с носталгия по спокойните и безгрижни
времена на социализма, който не познаваше инфлацията, безработицата,
платените образование и медицинско обслужване. Тези настроения отчасти
“реабилитират” руснаците в България.
Над десетгодишното дистанция от руската култура също води до желание
за информация и контакти с близката исторически и културно страна. Тази
промяна стимулира руската (украинската и пр.) идентичност не само сред
“руските снахи”, но и сред децата от смесени бракове.
Имигрантската идентичност – маргиналност и мобилност. Известно е,
че идентичността е постоянен процес на отъждествяване и оразличаване на
базата на определени етнически или национални (държавни) граници (съответно
етническа или национална идентичност). Етническите граници (Barth 1969)
разделят индивидите и общностите на базата на безброй различни маркери (от
езика до храната, облеклото, обредността и т. н.), пречупени през призмата на
оценяващата култура. Нациите са разделени от държавни (и следващите от тях
политически, идеологически, икономически, социални и пр.) граници, които като правило - пренебрегват етническите. Отъждествяването с нацията е
амбициозна, грижлива и пр.
117
Тук освен официалните изявления е любопитна дълбоката убеденост на много българи от времето на
социализма, че Русия живее “на гърба” на България – най-честият пример са “изкупуването на българските
домати, грозде”. Всъщност, крахът на социализма като икономическа и политическа система в масовото
съзнание се отъждествява с “руското и руснаците”.
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отъждествяване с една “въобразена общност” (Андерсен 1998). То се извършва
със средствата на образованието, което внушава основните национални опори
(от националните символи до литературния език, националната история и т. н.),
формиращи чувството за единство с определена национална държава. Именно за
това образованието играе базисна роля за национализма на един индивид.
Тези етнически и национални граници трябва да преодолее имигрантът, по
едни или други причини напуснал родната си страна. Всъщност става дума за
фундаментален преход от една етническа общност към друга, от една
национална

система

предизвикателствата

към
на

друга,

границата

всяка
–

от

езикова,

които

е

културна,

изпълнена

с

икономическа,

социална. А. Ван Женеп (Van Gennep 1909) очертава основните етапи на
прехода, говорейки за социализиращите обреди (обреди на преход). Според
него, индивидът преминава през три основни етапа – сепарация (отделяне от
предишната общност), маргинализация (на границата между двата свята и двете
общности – предишната и новата) и агрегация (приемане на нов социален статус
и приобщаване към новата група). Животът в имиграция без съмнение е един
дълъг социализиращ процес 118, насочен към придобиването на нова национална
идентичност (в редки случаи и на нова етничност), който далеч не се изчерпва с
формалното получаване на “постоянно жителство” или ново гражданство.
Той е валиден за първото поколение имигранти 119, които обикновено до
края на живота си остават в маргиналната фаза – все още чужди за новата
общност и, по различни причини (идеологически и политически 120 – при
белогвардейците; национални, патриотични, културни – при руските снахи 121 и
пр.) вече чужди за старата. Около тях често “витае” идеологемата на
118

Развиващ се по-скалата адаптация – интеграция – асимилация (или реакция).
При второто поколение (и следващите) може да се говори за транснационална идентичност и
транснационален етницизъм (Gossiaux 1996), когато потомците на първите имигранти се чувстват граждани
на новата страна, но с различен етнически произход.
120
Според съветската концепция “Бялата армия” е предателска и ретроградна, борила се срещу собствената
си страна заедно с чуждите окупатори.
121
Почти всички интервюирани “съветски” руснаци споделят, че в Посолството на СССР в България са
гледали на тях с неодобрение – “като на предатели”. От друга страна, “чуждостта” им е забелязвана и от
най-близките им роднини в Съветския съюз. Така например, влиянието на българския език и култура са
толкова силни (близките езици съдействат за силната интерференция), че променят майчиния език на
имигранта, който вече не говори “истинския руски” (използва българска фразеология и синтактични
обороти, калки и пр.).
119
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предателството 122. Едно поколение, застинало завинаги на кръстопът, в плен на
носталгията,

но

без

сили

да

се

завърне, разпнато

между

миналото

и

настоящето...
Идентичността им е маргинална, базираща се на границата, която никога
не се размива – “у нас в България”, “у нас в Русия”. Предпочитането на едната
или другата родина зависи от определени ситуативни рамки. Ако българите
критикуват

Русия

(или

СССР)

имигрантът

със

зъби

и

нокти

отстоява

достойнствата на отечеството си, но и новата си родина, ако руските му
приятели иронизират “слънчева България”. Сърцето му трепва, когато чува
руска реч в България, но и българска музика по радиото в Русия. В ситуации на
дестабилизация и заминаване в трета страна – както направиха много български
руснаци и техните потомци, реемигрирайки на Запад в периода “на преход” идентичността му отново се променя. Запазилият съветското си гражданство в
годините на социализма руснак, който в началото на 80-те години твърди, че
винаги ще си остане такъв и категорично не приема да го смятат за българин,
заменя съветското си гражданство с българско в началото на прехода под
влияние на политическата конюнктура. Принуден в края на 90-те да замине за
САЩ, той вече подчертава руския си произход, който местното население
намира за значително по-престижен от българския. И започва нов преход – този
път към американското общество и американския паспорт...
Така
ситуация,

времето

и

националната

пространството,
конюнктура

и

политическата

и

икономическата

обществените

нагласи

определят

мобилността на имигрантската идентичност.
Белогвардейската и съветската емиграция днес. Проследяването на
“белогвардейската” идентичност при следващите поколения е любопитно в
перспективата на изминалите седемдесет години. Ако част от децата и внуците
на белогвардейците (в редица случаи до трето поколение поддържащи ендогамия
в рамките на общността) емоционално разказват историята на гражданската
война и съдбините на прадедите си, то други често са лаконични. Ето няколко
симптоматични примера, записани от внуци на белогвардейци, близки по
122

За представата за бежанците по материали от военните събития в Югославия вж. Госийо 2002.
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възраст (около 45-годишни) и професионална реализация (научни работници):
“Дядо ми 123 беше изключително ерудиран човек – знаеше руски, немски, френски,
латински, спомням си го как четеше по цели нощи. Интересуваше се от всичко
– история, политика... През 1944 г. той е на лечение във Виена, където го
заварват съветските войски. Върнат е в СССР, където без съд и следствие е
изпратен в лагер. Животът му спасява дарбата му да рисува плакати. През
1956 г. е освободен. Завръща се в България (...). Той не се примирява със
“съветската” комунистическа система, поддържа връзки с емигрантския
Народен трудов съюз във Франция. През 1973 г. в 5 часа сутринта ДС прави
внезапно обиск в дома му. Конфискуват всички книги и вестници. През 1974 г.
той е арестуван и изпратен в затвора в Стара Загора, осъден е на три години
за “разпространяване на твърдения, насочени срещу държавния и обществения
строй в НРБ и СССР и внесена от чужбина литература с антисъветско и
антисоциалистическо съдържание” (чел е А. Солженицин, С. Алилуева, М.
Джилас, Н. Бердяев, А. Сахаров и др.). Умира през 1975 г. в болницата в
Ловеч...” 124 Но и: “Аз бях дете и не го познавах много. Бил е от армията на
Врангел. Не обичаше да говори за това. От репатриране през 1946 г. го спасило
това, че беше в едно малко село и никой не знаеше, че е там. Беше антисемит,
само това си спомням. Не се чувствам руснак (по линия на баща ми дядо ми е
турчин), нито пък българин. Аз съм космополит. Нямаме нищо руско запазено в
семейството. Майка ми (дъщеря му) никога не е говорила за това. И днес не
иска да говори на тази тема.”, или още по-крайното: “Дядо ми беше
белогвардеец. Нямаме нищо запазено от него вкъщи. Никакви руски традиции.
Това никога не е пречело на българската ми идентичност.”
Трудно е да се правят изводи за причините за подобни различия в паметта
и самоопределянето на потомците на белогвардейците в България. Изглежда, че
основата им е в различните степени на национализъм, присъщи на различните
групи руски имигранти, както и в страха от репатриране и репресии на първото
поколение, което е избягвало да подчертава своя произход, за да предпази себе
си и децата си от “белогвардейското клеймо”. В първия пример става дума за
123
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руски интелигенти, успели да запазят руската култура и традиции в семействата
си до трето поколение със средствата на етническата ендогамия и езиковия и
културния

континюитет,

благодарение

на:

съвместното

съжителство

на

поколенията, контактите с руската белоемиграция в страната и на Запад и преди всичко - на “силния руски дух”. Вторият и третият пример демонстрират
как при потомците на “редовите” руснаци, изолирани от основния етнически
масив,

живеещи

в

смесени

бракове,

наплашени

от

“превратностите

на

историята”, “руското” умира заедно с първото поколение.
След 1989 г. промените в България създават възможности за “възраждане”
на идентичността на белогвардейската и съветската имиграция. По исторически
и идеологически причини те създават самостоятелни структури. (Потомците на
белогвардейците не смятат съветските имигранти за имигранти. Последните, от
своя страна, смятат първите за “предатели” и “изменници”. Интересно е, че в
пост-комнлистическия период постановката е точно обратната 125).
През 1993 г. се създава Обществото на руските белоемигранти и на
техните потомци в България, издаващо вестник “Белая волна”. Възстановени са
и

редица

белогвардейски

организации

–

Съюзът

на

руските

инвалиди,

Дружеството “Руски камерен театър”, Руското дворянско събрание и др.
От свои организации в променената обстановка имат нужда и съветските
емигранти. През 2000 г. (по идея на възстановения след 1990 г. Руски клуб в
София) в Пловдив се учредява Съюзът на съотечествениците - федерация,
координираща дейността на руските общества в България. То е следствие от
приемането в Русия на Закон за нова държавна политика по отношение на
съотечествениците зад граница (2000 г.). Организацията издава вестник “Русское
слово”. Основната й цел е запазването на руския език и пропагандирането на
руската култура, както и запазване на връзките на руските граждани с Русия.
Руснаците в България днес са изправени пред нова перспектива и нови
възможности за идентификация без страховете и враждите, идващи от миналото.
Те са третото по численост, но не и по характер, етническо малцинство в
124
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страната, наред с българите изправено пред предизвикателствата на новото
хилядолетие.
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