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Ако се различавам от теб, това не само не те ощетява, но те и
обогатява!
Антоан дьо Сент-Екзюпери
*
За да се определи някой като чужд или нещо като чуждо, трябва да се
конституира отношение между това, което се смята за свое, и това,
което не се разглежда като принадлежащо към своето. За чуждо може
да се говори единствено в случаите, в които присъства представата за
своето.
Карл Валентин
*
Хората повече от всичко обичат да слагат етикети, което веднъж
завинаги ги освобождава от необходимостта да мислят.
Съмърсет Моъм

*

Член 4, алинея 1 от Закона за защита от дискриминация:
Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол,
раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство,
произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа
принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст,
сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или
на всякакви други признаци, установени в закон или в международен
договор, по който Република България е страна.
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За нуждата от това изследване
Едно от големите предизвикателства в епохата на глобализация е
подготовката на младите хора за общуване в интеркултурна среда, за
възприемане на естественото многообразие от житейски модели, за
равнопоставяне на културните стандарти и за отчитане на техните различия в
контекста на културния релативизъм, не като конфронтация. Особено важно е
разликите между отделните мисловни и поведенчески мостри да се поставят и
обвързват в рамките на пъстрата картина на света като конструктивно
обогатяване на общото и частното културно пространство, като шанс за всички
участници в процеса на междукултурната комуникация. Първата инстанция,
която възпитава дух на разбиране, емпатия и толерантност към другия,
различния, е безспорно семейството. Но родителите, на които се пада тази
сложна задача, са били преди това деца и ученици, живели и обучавани в
рамките на актуалната за времето обществена и образователна система. Те са
част от веригата на препредаване на посочените приоритети в процеса на
възпитание. Ако тази връзка се прекъсне в поредицата поколения, изгледът за
успех е минимален. Затова основната тежест в знанията и във формирането на
толерантно отношение към поликултурния свят, в който живеем, поема
съответната обществена, в случая образователна система.
Доскоро бе необичайно да се говори на тема културни различия в
училищата и университетите било поради недооценяване и пренебрегване на
важността на проблематиката в перспектива, било поради рефлекса да се
занимаваме глaвно и единствено със себе си. Причината за това е, че
десетилетия наред живяхме в относително затворен обществен строй, в който
културното разнообразие не беше приоритет и чиято идеология пледираше и
действаше изключително в посока съхраняване на национално-самобитното в
идентичността на българската общност. В годините след промените, в контекста
на отварянето на границите в широкия смисъл на думата, се забелязват отново
подобни самосъхранителни тенденции като противодействие на процесите на
унификация в хода на глобализацията и като отпор на установилите се още през
XX в. мултикултурни модели в европейските общества. Тези тенденции
продължават да се развиват и днес с отявлен националистически привкус,
породен от интензивирането на миграционните процеси и кулминирал в
бежанската криза след 2015 г. Продължаващите с тревожна честота
терористичните атаки, а в актуален план и пандемията Ковид 19, подклаждат
страха и напрежението и решително допринасят за обострянето на явления като
ксенофобия, расизъм, сегрегиране и стигматизиране на чуждия. Тази актуална
картина в Европа и в света прави още по-наложителна задачата на
образователните институции за въвеждане на дисциплини и предмети от
сферата на интеркултурната комуникация, социологията и психологията на
междукултурното
общуване.
Такава
дисциплина
(Интеркултурна
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комуникация) бе включена като задължителна и/или избираема във Факултета
по хуманитарни науки в Шуменския университет. Основни нейни
„потребители“ са филологическите и журналистическите специалности и
свързаните с тях магистърски и докторски програми. За съжаление все още,
дори в областта на хуманитаристиката, съществуват резерви по отношение на
необходимостта от интеркултурни знания и умения. Особена нужда от тях
според нас има в обсега на историческите и теологическите дискурси, които
така или иначе тематизират като обект на представяне другия, различния, много
често обаче на принципа на непримиримото противопоставяне.
Целта на настоящото изследване „Свое и чуждо в един многолик свят.
Интеркултурност и „образование“ е да се очертаят основните аспекти в
отношението към другостта/чуждостта, формиращи идентичността на човекa
с оглед на взаимодействието между свое и чуждо. Под образование тук се
разбира не (единствено) получаването на знания в образователна
институция, а събирането на житейски опит в срещите с другостта, който
изгражда личностната и груповата идентичност.
Предмет на изследване са над триста есета по теми като „Моят опит с
чуждостта“, „Моите срещи с чуждостта“. Това са разкази на студенти за лични
преживявания, предложени като основа за дискусия в рамките на дисциплината
Интеркултурна комуникация при магистри и бакалаври от специалности в
професионалните направления Филологии и Обществени комуникации.
В изследването освен това са включени наблюдения и анализи, свързани
с пътуването (пътеводители, пътеписи) в интеркултурен план и с четенето на
литература (художествени произведения), тематизираща диалога между
културите. Пътуването и четенето на литературни текстове са съпричастни към
проблематиката на отношението към чуждото, те са в основата на сюжета и на
голяма част от изследваните студентски текстове.
В предмета на изследване са обхванати трите основни сфери на
взаимодействие между свое и чуждо – личен житейски опит, пътуването като
културен феномен и четенето на литература като косвена среща с другостта.
Житейският опит, пътуването през различни културни пространства в прекия и
в преносния смисъл, както и четенето/разказването/писането на истории са
базови фактори за формирането на идентичността на всеки човек.
Така формулираната цел поставя две основни задачи:
 Да се анализират символите на междинността (живот между културите),
в която все по-трайно се установява съществуването на съвременния
модерен човек. Тази символика на мобилния човек е изведена от
емпирията на конкретните преживявания, описани в студентските есета,
и поради този факт претендира за автентичност и достоверност въпреки
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субективността на разказа. Представените текстове са репрезентативни за
интеркултурни отношения, „в които участниците не разчитат само на
собствените кодове, привички, нагласи и поведенчески форми, а вземат
предвид и другокултурни кодове, привички, нагласи и начини на
всекидневно поведение“ (Maletzke 1996: 37). Веднага трябва да направим
уточнението, че подобни културологични изследвания показват моментна
снимка на релацията свое – чуждо и нямат претенцията да генерализират
определени изводи и позиции поради факта на културната динамика във
времето и пространството.
 Да се изведат аспекти на пограничността, които отразяват отношението
към културните различия и опита на младите хора да ги съвместят със
собствените си културни стандарти. Анализираните примери (есета,
пътеводители,
художествени
произведения)
демонстрират
в
прагматичен план способите за конструктивно представяне на различни
тези и възгледи с цел преодоляване на едностранчивото, клиширано, а
понякога и конфронтационно отношение към другостта. Предложени са
стратегии за превъзмогване, респ. предотвратяване на бариери в
интерперсоналната комуникация на партньори от различни култури (вж.
също Martin 2000: 341), тъй като е всепризнат факт, че в много случаи
интеркултурната комуникация е „дефективна“ – източник на
недоразумения, разминавания и конфликти (вж. Rehbein 1985: 9).
В центъра на изследваните текстове (есета, пътеводители, художествена
литература) са различните видове другост/чуждост – териториална, посесивна
(притежателна), когнитивна и емоционална чуждост.
Териториалната, респ. пространствената чуждост се отнася за чужда
страна и/или селище (топос).
Посесивна чуждост наблюдаваме при разграничението свой – чужд в
аспект на притежание.
Когнитивната чуждост обхваща всичко, което не ни е познато (знание).
Към емоционалната чуждост спадат странното, необичайното,
културният шок.
Класическото разделение на видовете другост/чуждост по тези четири
основни критерии се допълва от прочита на студентските есета, в които прозира
чувствителността на младите хора към нюансите на чуждостта. Свидетели сме
на креативна рецепция на това понятие в много и различни негови измерения:
интеркултурна, интракултурна, интерсубектна, интрасубектна, диахронна,
синхронна, екзистенциална, манталитетна, ментална, духовна, нравствена
(морална), емотивна, интелектуална, езикова чуждост.
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Подобно широко диференциране на видовете чуждост в семестриалните
работи предпоставя:
Първо, тезата за видимата и невидимата страна на културните различия,
които са видими в символите на културата като традиции, обичаи, ритуали в
делник и празник, кухня, дрескод и т.н. и невидими във вярванията,
нагласите, ценностите, нормите. Видимите страни на културната другост
варират във времето; по-трудно се променят нейните невидими аспекти.
Второ, тезата, че усещането за другост е свързано с обективната
принадлежност към дадени субкултури, но то е въпрос и на индивидуални
особености, на личен избор, на самоопределяне въз основа на собствени
приоритети, без да се търсят обективни критерии. Това означава, че
поведението в дадени интеркултурни ситуации се определя както от културната
специфика (поведенчески образци, културна следа, културна рамка, културен
стандарт), така и от индивидуалните характеристики на партньорите.
Методологично изследването обединява три на пръв поглед рязко
отличаващи се един от друг жанра – есе, пътеводител, литературен текст.
Основата, на която става възможно обвързването на тези три жанра, са
ксенологичните моменти в тяхната матрица. Още Едуард Хол използва за
целите на интеркултурната комуникация основния за културната
антропология етнографски метод (наблюдение, описание, житейски разказ, вж.
Hall 1959). Темата на есетата личен опит с чуждостта (житейски разказ) в
същото време е част от проблематиката на съвременните виртуални гидове.
Пътеводителите априори съдържат страноведска информация за различни
културни пространства. Представените фикционални текстове, в частност
текстовете, създадени от т.нар. „автори мигранти“, отразяват полифонията на
гледни точки към свое и чуждо (това впрочем е иманентно на литературата като
цяло).
За отбелязване е фактът на преливане на литературни текстове във вид
на пътеписи и литературни репортажи, които съчетават белези на
фикционалност с белези на документалност. По същия начин личният опит с
чуждостта в семестриалните работи е неделим компонент от модерното
представяне на туристическа информация в интернет (виртуални гидове).
Обединяващото между трите вида текстове е търсенето на ксенологично
релевантното съдържание, което демонстрира интеркултурния диалог в
различните негови аспекти.
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Освен посочените инструменти на методологията в анализите са
включени методи на:
o културологията –интерпретация на общото и различното (вж. Kohl 1993:
132);
o функционализма – „справяне с ежедневието“ (вж. Кluckhohn/Strodtbeck
1961);
o когнитивната антропология – установяване на различията в мисленето,
представите, идеите („ментални програми“ – вж. Dougherty 1985);
o културния релативизъм – културите са различни, но равнопоставени (вж.
Kohl 1993: 145-150, Gudykunst, Kim 1992: 5);
o символичния интеракционизъм – отделните индивиди се разглеждат не
единствено в контекста на тяхната културна детерминираност, а като
самостоятелни микрокултурни единици (вж. Geertz 1983);
o социологията – основни понятия са различните социални групи и
подгрупи (ние-групи, те-групи);
o комуникационните науки – хетерофилна комуникация на вербално,
паравербално, невербално ниво (вж. Hall 1959);
o лингвистичния
подход
(Gumperz
1972)
–
етно-,
социо-,
прагмалингвистика;
o психологията – афектни състояния (културен шок).
Структурата на изследването отразява трите основни сфери на допир
на модерния човек с чуждостта – личен житейски опит („образование“),
пътуване, литература. Според късномодерното разбиране идентичността се
формира именно от тези три фактора (личен опит с другостта/чуждостта;
пътуване през различни културни региони; косвен допир с другостта/чуждостта
в прочетени/разказани/написани истории).
Първата част Интеркултурност и „образование“ представя
определени аспекти от символиката на прякото пътуване през различни
култури като същност на съвременния начин на живот – низ от непрекъснати
срещи с другостта в интер- и интракултурен план. Тази част онагледява
основните ракурси на отношението към другостта/чуждостта 1, подкрепени с
многобройни примери от персоналния житейски опит на студентите, отразен в
техните есета.

В изследването двете понятия се възприемат като комплекс, който не винаги може да
бъде диференциран, особено в конкретните житейски ситуации. Със съзнанието, че те
не винаги се припокриват, а се различават главно по емоционалната си натовареност
(другостта олицетворява неутралния НЕ-АЗ, чуждостта е положително или отрицателно
конотирана) се отказваме от строги дефиниции, които не са релевантни за предложените
прагматично ориентирани анализи.
1
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В този смисъл изследването включва набор от текстове, репрезентиращи
практиката на взаимодействие на културни различия, стартегиите за тяхното
съвместяване и начините за преодоляване на конфликтни ситуации.
Втората част Ксенологични аспекти на пътуването се спира на
модерното разбиране за пътуване. Феноменът се разглежда не само като
физическо (организирано) придвижване в пространството, а като начин на
израстване чрез натрупване на опит в срещата с други културни модели, т.е.
като формиране на личностната идентичност благодарение на конкретна
интеракция.
Третата част Литература и чуждост има за цел на базата на
конкретни съвременни автори и техните литературни произведения да
представи различни гледни точки към чуждостта във фикционални текстове,
които не само показват съществуващи, но и предлагат (конструират) нови
житейски модели.
Предлага се обзор на творчеството и анализи на литературни текстове
на автори от български и турски произход, пишещи на чужди езици (немски,
английски) – Илия Троянов, Димитър Динев, Емине Йоздамар, Феридун
Заимоглу, Зафер Шеночак, както и гледната точка към България на немските
писатели Ангелика Шробсдорф, Илзе Тилш, Михаел Бузелмайер. Подборът
на авторите е продиктуван от особеното положение, в което работят и живеят
те – „живот и творчество между културите”.
Обобщението формулира основните изводи относно механизмите на
взаимодействие между свое и чуждо, представени като личен житейски опит,
пътуване, литература.
Библиографията включва автори на есета, художествена литература,
пътеписи, пътеводители, научни изследвания, интернетизточници.
Приложението съдържа репрезентативни за проблематиката на
изследването студентски текстове, маркиращи разнообразни акценти в
отношението свое – чуждо.
Монографията е с практическа насоченост и цели обезпечаване на
акдемичния процес в рамките на дисциплини, тематизиращи интеркултурното
взаимодействие. Теоретичните постулати са сведени до необходимия минимум
и се позовават на определени модели (вж. обобщението част 1.) Използваната
методология е разностранна и отговаря на спецификата на разглежданата
проблематика – различни по вид житейски разкази – и имплицитно прозира в
анализираните ситуации. Една единствена теоретична основа не би могла да
обслужи разнообразието от мотиви, което демонстрират визираните текстове.
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Субективният характер на студентските работи не дава основание за
генерализиращи оценки – самият жанр есе не позволява генерализиране. В
заключението се правят обобщения, а не квалификации за отделни културни
групи.
Коментарите не дават готови рецепти, но предлагат конкретен тип
вербално и невербално поведение, проверено на практика и описано в
житейските разкази. Трите вида текстове показват как едно преживяване успява
да доминира над всичко научено от учебници или медии и оставя след себе си
първична и устойчива представа за света, формирана на основата на собствения
житейски опит. В същото време „лично разказаната история се отнася до много
повече хора“ (Фасбиндер 2003: 127) отколкото предполагаме.
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Вместо увод
Светлана Цветкова2:
Датата е 21 септември 2016 година. Предстои ми лекция в университета
по предмет, който ми е чужд, абсолютно непознат. Не зная какво да очаквам.
Влиза преподавателката и започва да ни въвежда в тази непозната нова наука.
Зад думите ѝ се усеща енергия и страст и осъзнавам, че това не е поредната
интересна наука, а нещо много повече. Усещам как с всяко следващо изречение
ме запалва все повече и повече, защото разбирам, че съм имала досег до тази
наука през целия си живот, без да си давам сметка за това.
Предметът е ксенология – наука за чуждостта. А какво е чуждостта?
Чуждо – това е всичко извън нас. Наука за културите, ценностите, стереотипите,
наука за взаимоотношенията и светоусещането, наука за чуждото, другото,
различното...
Замислям се кога за пръв път аз самата съм се сблъскала с
„чуждостта”... Струва ми се, че още с появата ни на този свят всеки един от нас
непрекъснато се сблъсква с непознатото под една или друга форма. Като деца
това е неосъзнато, през времето, трупайки житейски опит, сблъсъкът ни с
различното става все по-осъзнат. Въпросът е какво правим тогава с това
чувство?! Всеки един от нас си изгражда собствен свят и всичко, което остава
зад стените на този личен свят, сякаш ни е чуждо. То е непознато и в повечето
случаи ни плаши.
И връщам лентата назад. Кратка ретроспекция – решавам да разкажа
един епизод от моя живот, който може би е първият ми осъзнат опит с
чуждостта. В тази история на онзи етап от живота ми всичко ми бе чуждо. С
времето границите на моя личен свят неусетно се стопяваха и превземаха нови
територии, разширяваха се. Неусетно всичко онова далечно се превръщаше в
част от моя свят.
...На седемнайсти септември сутринта, след ден и половина път,
пристигнахме на гарата в Лвов... Един абсолютно нов свят се разкрива пред
мен! Сякаш бях отворила вратите на гардероба и бях попаднала в света на
Нарния. Навсякъде се разхождаха хора. Различни. Различни по всички
възможни критерии, за които се сещате. От разни нации – поляци, китайци,
индийци, цветнокожи, араби... Чуваха се всевъзможни езици – английски,
руски, украински, полски, арабски... Всички – толкова различно облечени.
Разноцветни, причудливи, традиционно и нетрадиционно. Някои от арабските
момичета бяха със забрадки, така че косите им да не се виждат, а една от тях се
отличаваше. Тя винаги носеше черна бурка, която позволява само очите да
бъдат открити, отгоре до долу покрита с черна мантия. Говореше се, че сред нас
има и истинска принцеса от някакъв далечен остров, на който така и не разбрах
Есетата, респ. откъсите от есета с автори студенти се публикуват без редакторска
намеса; изключение правят технически и пунктуационни корекции. Това е
продиктувано от спецификата на жанра есе – свободен като структура, обем,
съдържание текст, както и от характера на изследваната проблематика – свое и чуждо в
контекста на личния опит с чуждостта.
2
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името. Един ден я видях – високо цветнокожо момиче, сплетено на дълги
плитки, с горда осанка, вдигната брадичка и бавна походка... Из общежитието
се разнасяха всевъзможни миризми от различни кухни. Особено на първия
етаж. Там живееха основно индийци. Ароматите бяха толкова силни, че
застанат ли на носа ти веднъж, те държат чак до четвъртия етаж.
Взрив за сетивата! Ароматите, картините, звуците, всичко около мен!
Усещането ми за света се променяше, разрастваше.
И така, изминаха неусетно месеци, в които си живеехме
„интернационално“. В началото всички се спускат към теб, обръщат ти
внимание, карат те да се чувстваш специален. Интересен си, опитват се да те
опознаят. А след това... всичко е ясно! Или си приет, или си отхвърлен.
В съседната стая живееше Тони, тъмнокожо момче от Англия, което не
говореше български, но заради годините, прекарани покрай българи, не
можеше да скриеш нищо от него, колкото и бързо да кажеш нещо, той винаги
успяваше да разбере казаното. Срещу нас живееха три усмихнати момичета от
Тунис, които винаги бяха готови да ти услужат с чаша захар или от каквото
имаш нужда. На едната ми съквартирантка приятелят беше китаец, когото
ползвахме да превежда татуировките с китайски йероглифи, популярни сред
българите и разположени на всевъзможни места по тялото. А другата ми
съквартирантка беше с момче от Мароко. Станахме много близки. Водехме
много разговори на най-различни теми, особено на тема религия. Той за корана,
а аз за библията. Противопоставяхме ги, съпоставяхме ги, разграничавахме и ги
сравнявахме. Чувството да говориш свободно за тези две религии с човек, който
изповядва исляма, предвид ситуацията в глобален мащаб днес, е несравнимо.
Събирахме се вечер, големи и малки компании, приятели от всички краища на
света. Говорехме на какви ли не теми, спорехме и се съгласявахме. Споделяхме
болките си и се шегувахме. Карахме се и се сдобрявахме. Хора, говорещи на
различни езици. Понякога на масата можеше да се чуе разнородна реч.
Разговорите се водеха на три-четири езика и дори не ти прави впечатление вече,
че разговаряш с човек от далечна държава, който никога не е стъпвал в
България, но говори на твоя език, буквално и преносно, и си прави типично
български шеги с така популярния образ по това време на Краси Радков „Къде
е батко”. Слушахме руска музика, а често всеки пускаше музика на своя език и
така в плейлистата на компютъра се нареждаха една след друга песни от всички
краища на света, които разказваха различни истории. Понякога всеки от нас
готвеше за другите като жест на загриженост и обич, а и за да представи нещо
традиционно от своята кухня. Така на масата имахме вкусни полски пирожки,
мароканска картофена яхния, българска баница, а понякога само няколкото
консервени кутии, останали от провизиите.
По отношение на празниците, музиката и храната, никога няма да
забравя 3-ти март през 2008 година, онази картина все още е пред очите ми... А
именно, как моят марокански приятел в Украйна, за когото вече разказах,
застанал под българското знаме, слуша „стоте каба гайди” и се опитва да отвори
един кокосов орех. А ние, забързани в приготовленията за празничната трапеза,
дори не си давахме сметка на каква ситуация от интеркултурен характер
присъстваме. Тогава за миг се спрях и осъзнах каква рядкост е това, което се
случваше, и до днес това са много мили спомени за мен. Да видиш през март
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хора от Африка с мартеничка на ръката си беше най-естественото нещо на
света. Сред празниците имаше и друг, но еднакво важен за всички нас, които
сме далеч от родните си места. Това беше ежегодният фестивал на
чуждестранните студенти, където всяка култура представяше своята държава с
обичаи или танци и със своята кухня. Тогава започваха трескави репетиции и
по коридорите на общежитията можеха да се видят уникално красиви и
същевременно мистични неща. Един ден на път към стаята си, между третия и
четвъртия етаж, станах свидетел на най-приказната битка – две момчета от
Тунис, преоблечени в традиционни носии с шарени чалми и мечове в ръка.
Дъхът ми спря. Бях попаднала в приказка. Толкова беше красиво, че не бих
могла да пресъздам преживяното в този момент с думи... За да намериш път към
другите, е нужна само добронамереност и една усмивка.
Днес, щом затворя очи, всички спомени са все още ярки и живи.
Благодарна съм на съдбата за възможността да попадна в този различен свят, да
преживея всичко онова. Благодарна съм за срещата ми с всеки един, от когото
съм научила толкова много. Всеки един е оставил по частица от себе си в мен!
Всяка малка и голяма битка, спечелена или загубена, си е струвала, била е от
значение. Годините, прекарани там с тези хора от всички кътчета на света, ме
промениха завинаги, промениха моето светоусещане, и без да осъзнавам, моят
малък свят порастваше ден след ден...
Ще завърша с една мисъл на Ницше, която ми се иска някой да ми бе
прошепнал тогава, на перона, преди почти десет години... „Трябва да се
сбогуваш, поне за известно време, с това, което искаш да измериш. Едва когато
напуснеш града, виждаш колко високо се издигат кулите му над покривите на
къщите.”
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ПЪРВА ЧАСТ
Интеркултурност и „образование“
Аспекти на отношението свое – чуждо
Събирането и пресичането на различия в културно отношение е
старо като света – „робинзониадите“ са художествена фикция.
Мултикултурността е факт в различна степен и интензивност изначално, тя не е
плод на последното столетие (вж. Троянов 2007). Изконно мултикултурни са
Балканите вследствие на историческото си развитие. Миграцията като културен
феномен е съществувала от времето на Великото преселение на народите, както
и в мултиетническите империи на миналото – Османската, Австрийската,
Руската (Съветската), Британската. През XX в. мултикултурализмът се
установява трайно като тенденция в почти всички общества в Европа и Америка
– в Германия се заселват турци и сърби, във Франция – мароканци и алжирци,
във Великобритания – пакистанци и индийци.
Споменатите факти, както и личният опит в допира с други култури
представляват първото „проглеждане“ на студентската аудитория в
нормалността на феномена интеркултурност, в диахронен (исторически) и
синхронен (съвременен) план – поликултурността е естественото, изконно
състояние на света, в който живеят и учат младите хора в България:
Неизбежно, рано или късно, всеки човек се сблъсква с чуждостта, по един или
друг начин. В много случаи този „сблъсък“ е силно преувеличен за тези, които
са израснали и съзрели в годините на демокрацията, за които соцрежимът е само
една приказка, разказвана от майки и бащи. Казвам това с чистото съзнание, че
в днешно време младежите израстват в условията на силно изразен микс от
култури, което до голяма степен прави досега с „чуждото“ някак по-естествен,
дори неосъзнат. (Дарина Димитрова)

Но като възглед тази естествена природа на културното многообразие
често е скрита и трудно разпознаваема в тесния кръг от хора, в който протича
ежедневието ни. Човечеството минава през различни етапи, за да го осъзнае и
приеме като даденост:
В историята на човечеството срещата с чуждостта датира от дълбока древност,
когато хората от едно племе стигат до пределите на обитаемата от тях
територия и осъществят контакти с друго племе, с друг език, с друг етнос. Покъсно, по време на Великото преселение на народите големи маси хора са
контактували с представители на други култури, чужди за тях по редица
показатели: език, нрави и обичаи. Не винаги срещите са били приятелски,
напротив – по-често враждебни. В днешно време също има повишена миграция
на отделни индивиди, цели семейства или групи общества (например сирийците
в Западна Европа). Днес хората са мобилни и търсят своето място под слънцето,
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търсят реализация, препитание или просто по-добър живот. (Марияна
Цюрхер)

Измества се единствено целеполагането на мобилността в хода на
историческото развитие – от войните за заемане на нови територии, през
борбата за оцеляване до търсене на друг начин на живот с акцент образование,
професионална реализация и по-добро личностно развитие. Мобилността като
начин на живот постепенно измества традиционната уседналост в границите на
родния дом, родния край, националната държава и по този начин превръща
понятия като „чиста“ национална култура в проблематични аксиоми (освен
всичко друго националната култура съдържа безброй субкултурни структури и
не е единно понятие).
Опит да се представи дадена култура като хомогенна общност, лишена
от субкултурни „примеси“, прави есето на Георги Гаджев:
Какво имат поляците, което ние нямаме? Кое е най-голямото полско богатство
в тази огромна държава. Не са 39-те милиона поляци в Полша и 20-те по света,
а е фактът, че 98 процента от населението на тази държава, която е
достигнала дъното по време на Втората световна война, са поляци. Да,
точно така – 98 процента. И може би точно поради тази причина – поради
тежката си историческа съдба и поради изключително хомогенното
население – Полша не приема чужденците. Винаги преди да съдим някого за
нещо, трябва да се опитаме да се поставим на негово място. (Георги Гаджев)

Наред с типичните за изследваните текстове мотиви като
преодоляването на илюзорни представи за чуждото в директните сблъсъци с
него, авторефлексията върху собствената културна рамка, породена от
конфронтирането с чуждата култура, езикът като много важен елемент в
комуникацията
между
културите,
екстериорът
на
градовете
и
инфраструктурното им устройство, отношение към чужденците в ежедневни
ситуации, академичната общност като изключение от правилата за поведение и
т.н. есето представя важния според автора проблем за етническия профил на
общността.
За разлика от мултиетническия състав на населението в България (и на
Балканите като цяло), за разлика от мултикултурния облик на
западноевропейските метрополии полското общество се отличава според автора
с особен тип хомогенност – „98% поляци“. Тезата би могла да се оспори, като
се вземе предвид размерът на диаспората на евреите и на бежанците украинци
във Варшава и Полша като цяло. Но не в това е същността на проблема.
Предизвикателството на документираното в есето впечатление е в обяснението,
че тъкмо на това се дължи хладното отношение към чужденците, липсата на
емпатия и отказът на поляците да говорят чужди езици.
„Тежката историческа съдба“ на страната, разкъсвана дълги години
между великите Русия и Германия, е още един аргумент за този тип манталитет,
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който много прилича на нашето оправдание – 500 години турско робство.
Когато всички са поляци, когато толкова векове чуждо „присъствие“ тегнат
върху културната общност, каква работа имат там чужденците? Въпросът е
риторичен – показателни за подобно отношение към чуждостта са
наказателните процедури, които ЕС започна срещу правителствата на Полша и
на Унгария за националистически, ксенофобски и расистки привкуси в
управлението. Далеч не всички поляци са привърженици на този общественополитически модел, масата обаче изглежда консервативна. Това, което
фокусира вниманието, е обосновката на уместното поведение спрямо
чужденците. Този ракурс е важен за следващия основен мотив, който ще бъде
представен – мотива за оцеляването.
В изследваните текстове на студентите оцеляването доминира като
повод и основна част от мотивацията за промяна на топоса на живот и работа в
интеркултурен план. То обаче представлява само повод или претекст за една
друга промяна, свързана с начина на живот, така че впоследствие от принуда
често се превръща в шанс за модифициране на житейския модел под влияние на
фактора чуждост, например в модуса на междуличностното общуване, както
показва следният пример:
Моята мащабна среща с чуждостта започна, когато започнах работа в старчески
дом в Швейцария. Още при първите си срещи с немскоговорящите ми направи
впечатление тяхната учтивост, добронамереност, съчетана с критично
отношение. Коректността и точността изпъкваха на преден план при всяка една
среща с тях. Направи ми силно впечатление демонстрацията на внимание в
разговора, бил той служебен, официален или личен, дори да е с незначителна
важност. Когато казват нещо, те не говорят мимоходом, а се приближават до
събеседника си, гледат го в очите и така обменят информация. На мен ми допада
изключително много този техен прийом, защото така показват зачитане,
респект и уважение към всеки събеседник, независимо дали е техен сънародник
или чужд. Когато швейцарците в по-малките градчета срещнат някого, дори да
не го познават, поздравяват. Ако няма поздрав, се счита за липса на възпитание.
При работна среща задължително се подава ръка. Например, когато лекарят
дойде на визитация в старческия дом, се ръкува задължително и с персонала, и
с пациентите. Такова поведение не съм видяла при нито един наш медик – това
не е обичайна практика в България. Във всяко учреждение и магазин
персоналът е усмихнат, поздравява и пита „С какво можем да ви бъдем
полезни“. Тези чужди за мен по език и етнос хора ме накараха да се чувствам
добре сред тях благодарение на своето гостоприемство и вежливост. (Марияна
Цюрхер)

Срещата с чуждостта в този разказ е позитивно конотирана, но в никакъв
случай не е идеализирана и предпоставя промяна на собствения модел на
поведение както в рационален, така и в емоционален план. Емоционалното
учене, демонстрирано в откъса, е показателно за важността му в интеркултурен
план – не само фактите и разумните аргументи са решаващи за
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интерперсоналните взаимоотношения, решаващо е емпатийното „влизане в
кожата“ на другия.
В същото време не е спестено критичното отношение към българския
културен стандарт – медици, които говорят на пациентите си на „ти“,
намръщени лица в магазините. Това обаче по никакъв начин не отменя
„задължителната“ за българското самосъзнание гордост от това, че сме българи.
Конкретни основания за подобно самочувствие не се споменават – гордостта е
аксиоматична и вкоренена в миналото като единствен извор на национално
достойнство:
Културата на моя народ е древна и богата. Имаме много положителни качества
и традиции, които трябва да се постараем да съхраним и предадем на
следващите поколения. Мисля обаче, че има какво да заимстваме и от
германските народи, което да ни обогати в културно отношение и да
продължим да крачим в бъдещето с вдигната глава, че сме българи. (Марияна
Цюрхер)

За разлика от подробния и конкретен коментар на положителното
въздействие на другостта в манталитетно отношение, авторката на есето
съзнателно се отказва от скрупульозен анализ на собствената културна рамка –
резултатът е кратък клиширан текст, който сякаш бърза да подмине
съвременното нелицеприятно усещане за своето на фона на чуждите
добродетели като приветливост, коректност, респект към всеки човек, описани
в изложението. Краят на цитата повдига основен въпрос за взаимовръзката
(славно) минало – древна култура – традиции – национална гордост при
формирането на личностната и общностна идентичност.
Семейството, училището, културните институти като институции,
призвани да се грижат за националната идентичност, много често и понякога
безкритично преекспонират ролята на миналото и „корените“ в процеса на
инкултурация, на осъзнаване на собствената културна принадлежност. Затова и
описанието на българските добродетели в цитирания текст звучи неопределено,
стереотипно, празно-патетично (древна и богата култура, положителни качества
и традиции).
По критерия отношение към историята българската култура се числи
към ориентираните към миналото култури. За разлика обаче от азиатски
култури като Китай и Япония или от европейска Франция погледът към
миналото рядко се свързва с решаване на съвременни проблеми, той е по-скоро
вид индулгенция за дефицити в настоящето и липса на визия за бъдещето.
Контрапункт на културите, ориентирани към миналото, са приоритетите на
мултикултурни държави като САЩ, за които важи слоганът „Щастлива е
страната без история“. В такива „млади“ култури по разбираеми причини
основна ценност е това, което ще се случи в бъдеще.
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Допълването на своето с чуждото (културна хибридност) е
характерно за повечето изследвани текстове. Много рядко се наблюдава пълно
изключване на критическия поглед към собствената култура, породен от
срещите с другостта. Взаимовръзката свое – чуждо се възприема не само като
естествена, но и като конструктивна в процеса на авторефлексия.
Авторефлексията – погледът към своето през призмата на другостта, който ни
помага да прогледнем и да се променяме, е доминиращ мотив и основен извод,
който студентите извличат за ползите от житейския опит в интеркултурна среда
на основата на:
o възприемането на естественото многообразие от модели на
поведение;
o равнопоставянето на културните стандарти;
o отчитането на техните различия в контекста на културния
релативизъм, а не като конфронтация.
В анализираните есета рядко, но все пак между редовете, индиректно, се
среща като контрапункт осъзнаването на миналото и историята не
непременно като източник на гордост, а като бреме, като „свръхбагаж“
(Мирела Иванова, цит. по Конефке 2007: 462), който тежи, а в някои случаи
може и да саботира процеса на социализация и интеграция: „Не сте ли усещали
никога бремето на тежкото, безкрайно минало, което сме принудени да мъкнем
от хилядолетия, този шлейф, който става все по-дълъг и никога не свършва?
Имам предвид именно това, към което сме най-привързани: нашата
идентичност, която, от една страна, ни придава стабилност, но пък, от друга, не
ни позволява да се движим свободно“ (Юга 2007: 5).
Този въпрос не само рядко се задава в България, той се възприема едва
ли не като кощунствен, като посегателство към свещени и непоклатими истини.
В същото време би било късогледо миналото и паметта за него да се разглеждат
като анахронизъм в процеса на идентификация, т. нар. „корени“ са
равнопоставен фактор в личностното и общностното развитие наред с много
други предпоставки, актуални за настоящето и визионерски за бъдещето.
Славословенето на миналото (проява на културен етноцентризъм) е чест рефрен
в изследваните текстове. То би могло да се квалифицира като вид
компенсаторна реакция спрямо неудовлетворителното и нелицеприятно
настояще, както и спрямо липсата на перспектива в обозримото бъдеще.
Друг често тематизиран аспект в студентските работи, особено сред
магистрите, които се занимават с педагогическа дейност и са в по-зряла възраст,
е значението на интеркултурното обучение при работата с деца и родители.
Основен мотив в есето на Биляна Николова е емпатията, проявена в
културноспецифични ситуации. Всички ние имаме огромен запас от теории и
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обяснения за нашето и чуждото поведение в културен аспект. Точно това ни
помага да взаимодействаме с другия (чуждия) по един адаптивен начин:
Моделът на семейството и интерпретацията на нормите на поведение в
България, Швеция и Франция се оказаха моята първа среща с чуждостта. Това
се случи на семинар за обучение на родители на деца със специални
образователни потребности. Чуждестранните гости, млади и по-възрастни
семейства, бяха дошли с децата си и залата, превърната в коктейлна, се изпълни
с интересна компилация от жестове, усмивки и реакции. Докато хапвахме
сладки, децата на шведка, българка и французи играеха около саксия с цвете.
Ровеха и изхвърляха пръстта, смееха се щастливо и се цапаха типично по
детски, предизвиквайки възмутените погледи на наблюдаващите ги възрастни.
Наблюдавах реакциите на родителите. Шведката прошепна нещо на ухото на
детето си, усмихна се и момченцето се върна при саксията, като започна да
връща пръстта обратно в съда с цветето. Българката, типично по „нашенски“,
започна да се кара на своето дете и то се разплака, възмутено тръшкайки се на
пода. Французинът, строг и ядосан, удари шамар и това ни най-малко не
възмути съпругата му. По-късно, докато коментирахме поведението на децата,
тя сподели: „Смятам, че това е добър метод да покажеш на децата кое е добро
и кое – не. Ако са добри, има целувка, ако са лоши – шамар“. Постигането на
амбицията на родителите да възпитат послушни, умни и успешни деца става по
различен начин. Попитах шведката каква беше тайната, която накара малчугана
ѝ с щастливо изражение на лицето да се втурне в чистене на замърсеното място.
Тя сподели, че обяснила правилата на „играта“, която детето играело, и
прибирането на пръстта обратно в саксията било втората част от
„приключението“. Децата в скандинавските държави биват насочвани към
развиване на творческите им заложби. Родителите не акцентират върху
дисциплината и строгия режим. А децата със специални образователни
потребности посещават обикновените детски градини и училища. Направи ми
силно впечатление подходът на шведската майка, която, спокойна и
уравновесена, преобърна неловката ситуация в пример за възпитание и модел
на култура, която се намира в рязък контраст с българската култура и
възпитателни подходи. Независимо от трите различни примера, смятам, че е
нужно да признаваме чуждостта и да разбираме Другия. Влизането в „чуждия
ред“ ми даде възможност да вникна в смислите на друг вид житейски образци
и ме обогати. То ме „препрати“ към осмислянето на другостта в контекста на
социални, етически и естетически норми и светоусещане. (Биляна Николова)

Може да не се съгласим с тезата за възпитанието на „послушни, умни и
успешни деца“ чрез способите в коментираните три култури, може да се
изненадаме от „френския“ шамар като възпитателно средство и от довода, който
го обяснява и оправдава, но трябва да признаем, че това, което обединява трите
случая, е разчитането на определени „правила на играта“ в споменатите
културни общности, към които можем да се отнесем критично и/или емпатично.
Става дума за културния автопилот, който се създава в процеса на
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социализация, респ. инкултурация, особено в ранна детска възраст, какъвто е
случаят в конкретната история.
В европейския Запад, в Скандинавия и САЩ тези процеси имат за
крайна цел на възпитанието самостоятелно мислещ, действащ, вземащ решения
човек, независим още в ранното пълнолетие (16 – 17 години) от живота на повъзрастните си родственици. В Англия предпочитат хладното, сдържано
поведение спрямо подрастващите, което може да се възприеме (от южните
култури например) като липса на любов и емоция, но и като приемане на децата
за равнопоставени членове на семейството. В този смисъл визираният тип
възпитание залага на строги и ясни правила, чието неизпълнение води до
санкции.
В случая с Швеция правилата креативно се модифицират в посока
„игра“ и поощрение вместо наказание. Но целта е отново самостоятелен
индивид, който носи отговорност за себе си и за другите. За разлика от
източните колективистични култури (като Япония), които също на принципа на
правилата и поощрението (вместо санкции) култивират друг тип поведение –
послушание и дисциплина, лоялност към групата. Тук се избягва директният
натиск (на децата много неща са позволени), тъй като се смята, че по този начин
се унижава човешкото достойнство.
В същото време при всички строги правила и в двата типа култури
(Европа и Азия) липсват забрани от типа: не пий студена вода, не яж сладолед
през зимата, не се търкаляй по земята; липсват императивите и силовото
налагане на правила. Дискутира се примерно следната често срещана ситуация:
детето вика и плаче – решението не е в забраната „Млъкни“, а в реплика от вида
„Ако крещиш или плачеш, не бих могла да чуя какво ми казваш“ (вж.
Грушевицкая 2002: 71).
Трети основен акцент в изследваните есета е срещата с чуждостта в
условията на икономическа миграция. Наред с трудности, свързани с „глада,
мизерните условия на живот“, с отношението като към „евтината работна ръка“
(Дарина Личева), наред с проблемите в общуването на съответния език се
появяват (расистки) предразсъдъци относно цвета на кожата и взаимовръзката
му с националната принадлежност (Цветозар Иванов).
В чужбина понякога българите се идентифицират от местното население
с определен етнос, живеещ в националната държава България – ромите, и като
цвят на кожата, и като поведение („Тяхната представа за българка беше образът
на мургава, не особено привлекателна и много често нечистоплътна жена,
практикуваща някои доста съмнителни професии, които наричаме свободни“,
Дарина Димитрова).
Корпусът от текстове на тема образът на българите в чужбина отваря
по-широкия разговор за идентификацията на чуждия извън границите на
собствената култура.
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Един от първите въпроси, които чуваме в чужбина, е „Откъде идвате?“
На пръв поглед естествен въпрос, част от т. нар. small talk (повърхностен,
формален разговор). Той обаче не отразява единствено любопитството относно
топоса на физическо придвижване или произход. Този въпрос е
свръхдетерминиран поне в две много важни отношения:
национално – отношението към чужденеца се определя от културната
(националната) принадлежност (Запад, Изток, Север, Юг, Европа,
Африка и т.н.), а не от чисто човешките му качества;
емоционално – отношението към другия се влияе от разкази, чути за
други представители на тази култура, какъвто е случаят в цитирания
откъс, а не от характеристиките на конкретния индивид.
В последно време този въпрос е и дискриминиращ във връзка с
интензивните мигрантски потоци и носи в себе си подтекст като „много
станахте чужденците“ и „не сте желани тук“, особено ако чужденците идват от
определени географски топоси:
В средата на 2000 г. и аз като всички млади хора, срещнали трудност с
намирането на работа в България, се наложи да замина за друга държава, за да
мога да издържам семейството си, и така заминах за Холандия. ...Всички
холандци, с които се срещахме там, ни питаха: „Откъде сте? От коя държава
сте?“. След като разберат, че сме от България, казваха, че лъжем, понеже сме
били бели, а българите, които били виждали, били мургави /черни/ и много
лъжели и крадели. Казваха, че бели българи нямало, и че ние не сме искали да
кажем откъде идваме. Много трудно ни допускаха до себе си и не искаха да
работим с тях или да ни препоръчат на някого за работа. (Цветозар Иванов)

Контрапункт на недоверието към българите е доброто отношение на част
от работодателите в Холандия; правилото винаги има изключения:
Но имаше и такива, които ни приеха добре, помогнаха ни да си намерим
квартира и работа. Много им бе странно защо сме отишли в тяхната страна да
работим, когато разберат, че имаме собствени жилища, а сме ги оставили и сме
тръгнали да търсим работа при тях. Казваха: „Вие сте богати, щом имате ваши
жилища. Какво търсите при нас?“. В Холандия е много скъпо да закупиш имот,
поне 80% от тях живеят на квартира въпреки добрите си доходи. Плащат наеми
на държавата или на някои по-заможни хора. (Цветозар Иванов)

Разминаването между представите за стандарт на живот много често се
свързва с притежаването на собствено жилище в България, което е не толкова
критерий за добро благосъстояние, колкото резултат от традиция,
психологическа нагласа – първото, което българинът се стреми да осигури, е
свой покрив над главата. Крепостта собствен дом е по-скоро предпоставка за
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оцеляване, отколкото утвърждаване на висок социален статус; последното
наблюдаваме като културен стандарт в Западна Европа – само богатите
притежават недвижима собственост.
Странно изглежда в българските очи типичното за Запада отделяне на
децата в самостоятелно жилище след 18-ата година, което отново ни връща към
българската традиция на разширеното семейство, за което фамилният дом,
събрал различни поколения („дом за нашите деца“), е висше житейско
постижение и добродетел. Този феномен, от друга страна, обяснява липсата на
самостоятелност у младите и продължителната опека от страна на възрастните,
траеща практически през целия живот („да осигурим деца и внуци“).
Резюмето на анализа в есето на Цветозар Иванов, срещано сравнително
често в изследваните семестриални работи, е кратко и ясно: „В крайна сметка
нашата родината е България и нашето място е тук“. С други думи, възможността
за съвместяване на културните стандарти е нещо преходно, дългосрочно то не е
осъществимо. С това се обяснява и фактът на завърнали се българи,
включително и на успешно реализирани в чужбина – понякога усещането, че не
ти е там мястото, взема връх над всякакви социални, икономически и финансови
аргументи: „чужбина дава, чужбина взема, но чужбина дом не става“ (Дарина
Личева).
Разбира се, също толкова силна е обратната тенденция на заминаващите
българи, които дълго време или завинаги се затварят за родината, всъщност за
държавата България. Между двете понятия много често се прави разлика, както
в текста на Медине Мустафова:
Времената са трудни както за нас, така и за нашите родители. В момента много
хора отиват в чужбина поради липсата или недостига на пари. Всеки ден
стотици българи напускат родината си, за да търсят препитание в чужбина.
Всички те заминават с надеждата за по-добър живот и илюзията, че на запад ги
очаква раят. Аз също имах възможността да замина и страната, която посетих,
бе Холандия. Пристигайки в приемната държава, българинът най-напред
установява разликата между представите си и действителното положение.
Колкото повече време минава, толкова по-ясно човек разбира, че тази държава
наистина предлага възможностите, които е обещавала от списанията и
телевизията, но далеч не за всички, особено ощетени са нежеланите гости –
имигрантите.
Работата
на
имигрантите
е
неквалифицирана,
нискоквалифицирана, ниско платена, обикновено е мръсна, вредна, опасна за
здравето и живота. Някои българи постепенно успяват да свикнат с новия начин
на живот и да намерят своето място в новото общество. Някои се връщат в
своята родина, но повечето остават, въпреки че никога не успяват да се
почувстват истински щастливи. Защото да се върнат за тях означава да
признаят, че са се провалили. Повечето българи не бягат от родината
България, а от държавата. Родината е в душата ти, ти я носиш в себе си.
(Медине Мустафова)
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Миграцията в съвременен план не е единствено начин на препитание,
породен от икономическа принуда, тя е все повече пътят за личностно,
професионално, социално себеосъществяване. Противоречията между
имигранти и приемна култура са видими в две посоки: разминаване между
очаквания и реалност – липсата или непризнаването на квалификация у много
българи ги лишава от достойна работа; неприемане на чуждите, дори на
квалифицирани и образовани хора, поради свръхинтензивната миграционна
вълна с претекста за „източване“ на собствените социални системи от страна на
мигрантите.
В следващия текст със заглавие, иронично препращащо ни към
историческа фраза от Омуртаговата колона, става дума за друг тип културни
разминавания, породени, първо, от различен ред и правила, от различен начин
на мислене и действие (манталитет), и второ, по причини, нямащи нищо общо с
първото и граничещи с нелицеприятното отношение към чуждостта:
Човек и добре да живее, заминава да работи в чужбина
Така направих и аз! Преди 5 години заминах да работя в Германия в една
фабрика, в която имаше българи от всички краища на страната. Когато
пристигнах в Нийнбург (Nienburg), града в който трябваше да живея и работя,
беше около 22:30 ч. вечерта. В момента, в който слязохме от буса, за да свалим
куфарите от багажника, изневиделица излезе една жена от съседната къща,
която, идвайки към нас, започна да вика „Тишина, ще звъня в полицията (Рolizei
anrufen)“ и си тръгна. Аз бях в шок!! Казаха, че жената не искала да вдигаме
шум толкова късно, а аз отвърнах – че кое му е късното, та то още няма 22:30
…това си е ракиено време!!
След няколко дни с една колежка отидохме до близкия супермаркет, там стана
още по-грозна случка. Когато продавачката маркира всички продукти и се
опитахме да платим, се оказа, че не ни достигат 2 цента за цялата сума. След
което продавачката поклати глава и каза – найн, найн… и прибра продуктите
към нея. В този момент до нас на редичката се намеси един мъж, който
предложи от неговата сметка да вземе двата цента. Попита ни откъде сме, ние
отвърнахме от България, той каза че е от Полша и няма никакъв проблем, след
което се усмихна. Не можете да си представите как се почувствахме – обидени
и унизени... Хората в България пазаруват на вересия с месеци. Не зная що за
дребна душица трябва да си, за да правиш проблем за някакви си 2 цента. И що
за човек трябва да си, за да не можеш да изтърпиш шум от улицата за около 5
минути. Студени, груби, егоисти и най-вече безчувствени. При тях всичко е по
строго определени правила, дори карането на колело задължително трябва да е
по велоалеята. Смотаняци са, защото така са научени – да спазват правилата.
Този техен манталитет, тази дисциплина и монотонност понякога вбесява
„нормалния” човек. (Хатидже Мемишева)

Няколко сюжета се преплитат колоритно в този текст:
1. Спазващите правилата са „смотаняци“ и бездушни, за разлика от
поляка, брат по душа и манталитет, който „се усмихва“.
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2. Нормалността приема други измерения – нормално е да не се водиш
само по правилата, а да проявяваш човешко отношение към нещата (този тип
поведение го има и в Азия). Човечността е контрапункт на буквата от закона.
3. Студени, груби, егоисти, безчувствени – епитетите определят
обобщено (клиширано) гражданите на Германия, които няма как да знаят, че в
„в България пазаруват на вересия с месеци“. Тук наблюдаваме шоково
разминаване на културни стандарти, включително по цивилизационни, но и
икономически причини.
Текстът в последна сметка, освен „поуките“, предлага чрез алюзията на
историческата препратка („Човек и добре да живее, умира, и друг се ражда“)
сравнението на заминаването в чужбина и свързаните с него конфликтни
ситуации с имагинерна смърт на Аза, но и с надеждата за ново начало.
Парадоксален културен шок откриваме в есето на Петя Христова. На
пръв поглед елементарни, разбираеми неща изглеждат „велики“ в очите на
българката. Културният шок е парадоксален поради обстоятелството, че
навсякъде в цивилизования свят описаните феномени са част от ежедневието и
не са обект на обсъждане, защото са твърдо установени в обществения договор.
Не така е в „другия“ свят, към който принадлежи България, и това твърдение не
е клише, тъй като се доказва от актуалното състояние на нещата – некачествена
инфраструктура поради невъобразима корупция, хаос по пътищата, жертви на
пешеходни пътеки, да не говорим за обществен ред и хигиена, далеч сме от
положителното мислене поради безброй неуредици и неспазване на правила.
...Така в продължение на три месеца, колкото продължи и моята практика в
Германия, „ледовете се топяха“ и чуждото започна да става познато и все поблизко до мен. Колегите се превърнаха в приятели, квартирата в дом, а това
селце, като че от приказките рисувано, успя да ме докосне и омая с подредените
си градинки, чисти пътища и ред. Никога не ще забравя случая, когато се
разхождах един ден и реших да пресека улицата по една пешеходна пътека.
Водачите на автомобилите все едно очакваха моето решение да мина от
другата страна. Още не наближила платното, те спряха, за да мина. Това
толкова ме учуди и едновременно впечатли. Толкова елементарно и
същевременно „велико“ в моите очи дело. Никога досега не бях виждала
такава реакция на пътя, все пак съм от България. Дори въздухът, който
вдишвах всяка сутрин на път за работа, бе сякаш друг. Всяка глътка ми носеше
наслада и желание за положителния старт на работния ден. Толкова чист и
зареждащ! (Петя Христова)

Докато едни се чувстват добре в определена чужда среда, други
изпитват носталгия. Критическата дистанция спрямо своето разкрива не само
негативите, но и позитивни страни в изходната култура, които не си забелязвал
досега и които изведнъж започват да ти липсват:
В чужбина печелиш повечко пари, но има не ща, които много ти
липсват. Много е тежко да си далеч от Родината, далеч от своите близки,
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познати и приятели. Да изпитваш носталгия, че си на хиляди километри от
родното място, родния дом. Когато наближава време да се върнеш у дома в
България, радостта, която изпитваш, е просто неописуема. Тук се чувстваш
щастлив. Радваш се, че можеш да прекараш незабравими моменти със своите
приятели, да правиш нещата, които са ти липсвали, и да знаеш, че тук е минало
детството ти, защото каквото и да става, за нас българите страна като България,
нашата Родина, никъде няма. (Зорница Ангелова)

Текстът може да има различни интерпретации за субекта на подобно
свръхемоционално лаудацио, чиито автори могат да бъдат например:
Хора, които са унизени до такава степен в чужбина, че са готови да
забравят униженията, на които са били подложени в България и поради
които са напуснали страната;
Хора, които по обективни и субективни причини са в невъзможност да
се реализират в други условия.
Хора, които нямат нищо общо с първото и второто, а обичат уюта,
топлотата и искрено са привързани към Родината.
Алтернатива на цитираното безрезервно отношение към родното са
личности, които са навсякъде у дома си. Било поради нагласата си да се
адаптират, било поради способността си да се справят с всякакви ситуации
такива личности биха възприели горната изповед като празна, сълзливосантиментална декларация, като белег на безсилие и липса на съпротивителни
сили и потенциал.
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Метаморфози на свое и чуждо
Своето се превръща в чуждо, чуждото в свое
„Излизането“ от стереотипите на своето е възможно най-трудната, но
и най-дискутирана тема в изследваните семестриални работи. Особено нагледен
и често срещан е описаният от Дарина Димитрова случай на метаморфоза на
отношенията между българи в чужбина: „това, което смятах за свое, близко, се
оказа истински чуждото, което кара човек да се чувства несигурен и далечен“:
... в очакване на подкрепа от българите, с които пътувах до Холандия, а и в
последствие общувах и живях, и чийто имидж така ревностно защитавах (срещу
идентифицирането на българите с ромския етнос – С.Б.), в последствие се
оказаха всъщност „чуждите“. И както може би повечето хора, тръгнали „на
гурбет в чужбина“, ще ви кажа: пазете се от своите! (Дарина Димитрова)

Обяснението за тази метаморфоза е в психологията на общуване и
поведение, в т.нар. „народопсихология“ и конкретно в пословичната българска
завист:
... рано или късно уменията ти да оцеляваш, да се адаптираш към средата, която
те заобикаля, всъщност са те отчуждили от „стадото“, от тези, които си смятал
за свои. Качествата, които всеки човек се стреми да усвои, за да съумее да се
приспособи към новата, различна среда, стават камъчето, което спъва
отношенията ти с обкръжаващите те (българи – С.Б.), и те правят обект на
завист. Тези същите качества всъщност натрапчиво се набиват в очите им и ги
карат да се чувстват застрашени, напомнят им, че може би те не са се справили,
не са успели. (Дарина Димитрова)

Тук отново се тематизира мотивът за оцеляването, този път не в
български условия, а в чужбина, мотив, трайно навлязъл в мисленето и
целеполагането на младото поколение, независимо дали напуска или остава в
България. Липсата на перспектива и прилично настояще се превърнаха в
основни маркери на актуалната българска действителност, както показват почти
сто процента от студентските есета. Традицията да оцеляваме, вместо да
живеем, се подема и от новите поколения. Но по-важното в описания случай е
нюансираната промяна в дефиницията на чуждото в зависимост от моментното
състояние на реципиента:
И сега, след толкова много години разбирам, че чуждостта в същността си не е
нещо просто различно. Тя е усещане, начин на мислене, възприятие. Тя търпи
промени, еволюира, сменя полюси. Това е така, защото и ние се променяме,
като изменяме и значението на думата и смисъла ѝ спрямо нас. (Дарина
Димитрова)

Динамиката на релацията свое – чуждо ни приближава към
доминиращия принцип в интеркултурната комуникация – културния
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релативизъм, който, на първо място, предполага равнопоставеност на
културните стандарти и, второ, разбива мита за тяхната устойчивост и
непроменимост („смяна на полюсите“). Горният пример е убедително
доказателство за т.нар. излизане от стереотипите на мислене и възприемане на
отношението свое – чуждо, както и за идентичността като динамична, а не
статична категория. Идентичността не е даденост, а се формира и променя в
хода на житейския опит на човека, който неизбежно включва срещите с
другостта.
Метаморфозата на българина, завърнал се от чужбина – автентична,
подправена или предвзета?
Завръщайки се от чужбина, човек не е този, който е заминал – по
естествен път се променя гледната точка на възприемане и оценка на
българската действителност под влияние на кратък или дългосрочен престой
зад граница. Падат много илюзии, разрушават се стереотипи, правят
впечатление неща, които преди пътуването или не си считал за важни, или
просто не си забелязвал, бидейки в домашна среда. Отчуждаването от нея,
наречено критическа дистанция, те поставя в друга позиция – попадаш в друг
ъгъл на полезрение. Това е краткото обяснение за промяната, която настъпва
при завръщането от чужбина – завръщаш се като друг, понякога като чужд на
това, което (в миналото) ти е било родно.
Промяната се изразява в три вида отношение:
Автентично (естествено) отношение – изявява се съзнателно или
несъзнателно, но е резултат от естествената промяна на личността във времето
и пространството. Това ниво включва и интракултурната чуждост – например
дори в родината съществуват общности на религиозна основа, които коренно се
различават в житейския си модел, в следния пример – не познават ритуалите на
другите:
Тъй като той е атеист и дълги години е живял в страни, където най-голям
процент от хората са католици, братовчед ми беше в недоумение относно
нашите традиции и обичаи. Нашата среща се състоя на светлия християнски
празник Цветница. Той ми зададе въпроса защо всички, които минават по
улицата, носят в ръце върбови клонки и много от тях имат венци на главата. Аз
му обясних, че на този празник православните християни окичват тези клонки
в косите си, правят венец от тях или пък ги занасят в църквата, за да се осветят,
а после ги връщат в домовете си за здраве и плодородие. Вярва се, че поставени
на домашния иконостас, върбовите клонки имат силата да лекуват, да пазят от
лоши очи и несгоди. Традицията у нас повелява в ранната утрин на Цветница
всички неомъжени девойки да сплетат венци от клонки на върба и да ги окачат
на входната врата. Това се прави, за да може красивият празник на цветята,
посветен на влизането на Христос в Йерусалим, да бъде посрещнат с надежда,
вяра и добри очаквания за здраве и благоденствие. (Ралица Димитрова)
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В случая интракултурната чуждост (атеист, за разлика от
прокламираната в България православна общност) е силно повлияна от
интеркултурната другост, в която попада „героят“ ни в странство. И в България,
и в чужбина като атеист той е равно отдалечен в културно отношение спрямо
споменатите религиозни общности (православни, католици, протестанти) и е
естествено да не познава техните ритуали.
2. Подправено отношение – съзнателно преекспониране на разликите
между завърналия се и бившата му среда на принципа: помня, че културата в
България е различна от тази в чужбина, но все пак се учудвам. Съвсем по друг
начин от представената по-горе естествена другост може да се тълкува
поведението на „английския братовчед“, когато става дума за културна рамка,
която при съвременните средства за информация няма как да бъде напълно
„забравена“, например типичната обстановка в българско кафене
(неотсервираната маса, невъзможността да се плати с карта), намръщените хора
по улиците, разликата между английския и българския хумор и т.н. Разбира се,
възможно е времевата и пространствената дистанция (десет години в Англия)
да е отдалечила спомена за българските нрави и привички, но дългосрочната
памет, особено по отношение на манталитета, латентно присъства и не може да
бъде отстранена. Тя евентуално може да бъде съзнателно потискана и
подсъзнателно изтласквана. Показателни в този смисъл са примерите с
неразбираемия английски, респ. български хумор, като правим уточнението, че
възприемането на шега, виц, анекдот понякога зависи не толкова от културната
принадлежност на човека, а от личностните му особености:
Това, което създаде пречка в общуването между мен и братовчед ми, бе
прословутият английски хумор, за който бях слушала много, но чак сега разбрах
за какво иде реч. В началото на срещата ни той ми каза: „ Я, ти още ли си с този
мъж? Мислех, че той отдавна е избягал в Америка с някоя мацка“. След
казаното той гръмко се засмя, а аз го попитах какво иска да каже. Обидих се,
защото думите му прозвучаха така, сякаш аз не съм достатъчно достойна за
мъжа до мен. Получих удар по самочувствието си и се засегнах емоционално, а
той ми обясни, че това било шега и продължи да се смее. Доста груб и безвкусен
ми се стори неговият хумор, но преглътнах обидата, за да не разваляме
отношенията си... По-късно, когато се бяхме събрали голяма компания, един от
нас разказа следния виц: „Принц Чарлз спял с Камила, а Камила спяла с катър.“
Всички се смяха дълго и от сърце, но братовчед ми никак не схвана шегата, не
се засмя изобщо и попита какво е забавното в нея. Опитахме се да му обясним,
но изглежда той бе забравил, че името Камила на български език означава
определен вид пустинно животно. Разказахме му вица няколко пъти, но той така
и не го разбра и накрая попита защо мислим, че Камила е интимна с животни.
Шегата ни му се стори много вулгарна, извратена и безвкусна. Освен това се
чувстваше неловко, че не може да я схване, което караше и нас да се чувстваме
зле. Всички последвали в разговора вицове бяха свързани с Англия, за да може
евентуално той да ги разбере, но реакцията му на тях беше същата, затова
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спряхме с шегите, разбрали, че междукултурните различия вече ни разделят
толкова много, че не е възможно да се смеем на едно и също нещо. 3 (Ралица
Димитрова)

3. Предвзето отношение – необяснимо забравяне на типично
българските порядки, акцент в говоренето на родния език, преправяне на изказа
съобразно чуждия език:
След дълги години отново се срещнах със своя братовчед, който веднага след
завършване на гимназията замина за САЩ. Живя там 7 години, а след това се
премести в Англия, където пребивава от десетилетие. Първо се впечатлих от
начина му на говорене. След като в странство е прекарал горе-долу същото
време, което и в родината си, той се бе сдобил със силен и забележим акцент.
Не помнеше някои думи и правеше странни словосъчетания. Първо ми стана
много смешно, когато той каза: „Липсвам те“, вместо „Липсваш ми“.
Предполагам, че това се дължи на различния начин на конструиране на
изречението в английския: „I miss you“. Друго странно нещо, което каза, беше:
„машината за прахосмучене“, вместо прахосмукачка. (Ралица Димитрова)

Опонентите на определението „предвзето“ поведение ще аргументират,
че е възможно такова смесване на структурите в езика. Случва се например на
хора, които професионално непрекъснато използват чужди езици, понякога да
се изразяват не в съответствие с нормите на родния език (психолингвистиката
защитава с основание такива тези). Подобни случаи обаче, първо, представляват
изключения, а не перманентно езиково поведение, както в цитирания пример,
второ, объркванията в езика са обект на светкавична авторефлексия – веднага
след тях е обичайно да се появи реплика от вида „съжалявам, излезе ми от
главата изразът на български“.

3

Някои от вицовете, които са непонятни за българина, живеещ от десет години в
Англия:
(1) Събудил се сър Джон през зимата, протегнал се на терасата и видял надпис с урина
долу на снега, който гласял: „Сър Джон е идиот!“. Той извикал прислужника си и му
казал да направи разследване кой е написал тези думи и защо. След един час камериерът
се върнал и му докладвал:
– Сър Джон, урината е на коняря, а почеркът – на жена Ви.
(2) Един циганин разговаря с друг.
– Живеем в Англия при един лорд.
– Браво!
– Не е браво, лордът спи с циганката.
– Това е лошо.
– Е да, ама аз оправям жената на лорда.
– И защо се оплакваш тогава?
– Да, ама аз на него му правя лордчета, а той на мен ми прави циганчета.
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Кулминацията на описания в есето модел на отношения към
„забравения“ майчин език, е въпросът: „Как се казваше това на български?“ и
най-вече контраргументът: „Има българи, които цял живот са живели в
странство и нямат следа от акцент, говорейки български, в обратния случай –
само след няколкомесечно пребиваване в чуждоезикова среда се появява
акцент“.
Фонологичното наподобяване на актуалния чужд език в артикулирането
на българския е изкуствена добавка, но има известно психологическо и
лингвистично обяснение: ученето на произношение на чужд език би могло да
преустрои артикулационния апарат, по-вероятен в случая обаче е
психологическият аргумент на съзнателно или подсъзнателно разграничаване
от собствената културна рамка, което много често в дълбочина представлява
самоотделяне от своето като вид протест срещу нанесени обиди и унижения
(липса на перспектива за личностно и професионално развитие в родината).
Понякога подобно чуждеене е в резултат на високомерие спрямо собствената
културна принадлежност, респ. на възхвала на чуждото.
На основата на представените три модуса на конфронтиране между свое
и чуждо може да се направи заключението, че ние подхождаме към чуждото не
само от гледна точка на собствената си култура, но и през призмата на
придобития личен опит в другокултурна среда.
В описаните примери изходната култура, която не винаги може да се
квалифицира като родна (примерите доказват това), се превръща в нещо чуждо,
било то и престорено чуждо. Този феномен на отчуждаване от своето е също
толкова легитимен, колкото и адаптирането ни към особеностите на другостта
в един поликултурен свят. Двата процеса взаимно се допълват, защото другост
е всичко, което не сме ние, включително спрямо това, което някога сме били,
спрямо едно наше Аз в миналото. В същото време пълно приспособяване към
чуждото (интеграция) и пълно откъсване от своето не съществува. Реално ние
седим винаги на два стола, когато говорим за отношението ни към дилемата свое
– чуждо, при това не е задължително да паднем на земята, както повелява този
аксиоматичен постулат в българския език, защото животът между културите е
„ефирен“ в смисъл на гъвкаво съчетаване на ново и старо, чуждо и свое, така че
да се преодоляват, понякога светкавично бързо и ad hoc, културни бариери.
Въздушността на това трето пространство между културите (по Соя,
Баба) може да бъде примамлива, но и опасна: чуждите земи често ни се струват
еднакво опасни и привлекателни, в зависимост от това дали са представени в
експанзионистичен или в екзотичен, приключенски и приказен план.
Религиозните ритуали също могат да бъдат импониращи или отблъскващи в
контекста на контактната хипотеза, а именно:
Собствено мнение за чуждото можеш да си създадеш само чрез индивидуалния
контакт, но трябва да познаваш добре собствената си културна идентичност, за
да може да си взаимодействаш с чуждата. Контактът с чуждото може да бъде
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оплождащ и ползотворен, може допълнително да обогати нашата лична
култура. Да се видиш с очите на другия винаги е полезно. Външният поглед към
своето съдейства за откриване на негови неподозирани досега особености.
Хората са динамични феномени, а сега е време на мобилност... (Ралица
Димитрова)

Чуждостта като позитив проличава в следните два цитата:
Чужд човек не винаги означава непознат, далечен и противоположен на нас
самите. (Девора Милчева)
Моят опит с чуждостта е започнал още преди раждането ми. Две култури стават
част от живота ми. Руската от страна на майка ми и българската от страна на
баща ми. Всеки контакт с другото носи в себе си емоция – страх, любопитство,
отрицание, а защо пък не и удоволствие и увереност от това, че ще натрупаш
повече опит и знание за нещо, което не ти е познато, но може да ти бъде
полезно. (Николина Атанасова)

Опитът за сближаване с чуждото, дори конфронтацията с него не носи
непременно негативи – те нерядко предизвикват у нас любопитство и желание
да се докоснем до нещо ново. Пълното отричане и порицаване на непознатото и
чуждото, както и неговото преекспониране са крайности, между които
откриваме скала от разнообразни нюанси на премерено отношение към
културните различия. Този процес на взаимодействие с другостта предполага и
описаните в цитатите метаморфози – има много ситуации, в които един
непознат човек би ни подкрепил, а някой много близък и скъп за нас би ни
изоставил в беда.
Чуждостта се превръща в нещо привлекателно, страховете отстъпват
място на емпатията: „За да опознаеш нещо чуждо за теб, се иска то да те допусне
до себе си и да ти се разкрие, както и ти на него. Контактите с чуждостта
обогатяват човек и го правят по-широко скроен!“ (Девора Милчева)
Пример за подобно взаимно отваряне и преоткриване е престоят на
авторката на есето в Молдова:
Там имаш чувството, че се връщаш назад във времето и си в комунистическия
строй, който е бил в България преди 1989 година. Престоят ми беше една
седмица в село Джултай в дома на семейство Караяни. Поводът е
побратимяването на това молдовско село и българското село Българево, близо
до моя роден град Каварна. Хората ни посрещнаха много радушно, за тях това
беше истински празник и всичко беше много тържествено. Дните, които
прекарах там, бяха невероятни. Трапезата винаги беше отрупана, а разговорите
ни бяха от всякакво естество. Опознавахме се постоянно. Странно беше това,
че в селото има много млади хора и повечето се женят много млади и създават
големи семейства. Също така и огромното руско влияние – доста от хората не
знаеха молдовски. От тази среща останах с много топли чувства. И до днес чрез
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интернет поддържам връзка със семейството, при което бях отседнала. (Девора
Милчева)

Опитът на Девора Милчева с другостта е обвързан в исторически план с
аспекта памет (вж. раздел Памет). Именно връщането назад във времето – „в
комунистическия строй“ – представлява свързващото звено между семейната
памет на авторката за това време (разказа на нейните родители, баби и дядовци)
и съвременната илюстрация на този начин на живот в Молдова. На този фон се
появява разликата между обществения дискурс за близкото минало,
заклеймяващ режима преди 1989 г. като „престъпен“, от една страна, и
индивидуалните (семейни) памети за това време, които героинята на разказа
открива в чисто човешките отношения (радушно посрещане, празничност,
добронамереност, млади хора на село, многодетни семейства), от друга страна.
„Невероятното“ се наслагва у младата българка като фактология, която прави
сравнение между безрадостната гледка на пустеещите български села, в които
липсват децата, празника, топлите чувства и като цяло човешките измерения на
живота в Молдова. В съвременен план тези разбираеми потребности са
заместени от опустошителния „прагматизъм“ на българското настояще в
общество, в което като „ценности“ доминират парите и консуматорският
рефлекс.
Три позитива в отношението към чуждостта се очертават ясно в следния
откъс – авторката ги оценява като „уроците“, които ни дава срещата с
непознатото: неочакваният жест на подадената ръка от чуждия, преоценката на
своето през призмата на чуждото, респектът към Другия.
Чуждостта не винаги трябва да се дефинира с понятието застрашеност.
Подсъзнателно мислим, че всичко непознато е страховито, опасно. Изпадала
съм в доста ситуации, когато не съм се чувствала „в свои води”. Била съм
несигурна в заобикалящото ме обкръжение, в хората, които не познавам, но
точно такива личности са ми подавали ръка в трудни моменти, а не тези,
които си мисля, че съм познавала до болка.
Чуждостта за мен е урок, който животът ни предоставя безплатно, така както
ни е дарил съществуването ни. Когато си сам, в чужда страна, обграден от хора
с различен манталитет и религия, разбираш колко ценна е родината, колко
ценни са традициите, колко ценно е семейството, колко ценен си ти самият.
Чуждостта учи личността на целенасоченост, толерантност, на уважение към
другите, учи ни да възприемаме чужденците не като „тези, които ни
превъзхождат”, а да гледаме на тях като на хора, които трябва да уважаваме,
защото са постигнали това, което са имали за цел, и живеят така, както ние
искаме да живеем. (Елизабет Донкова)4

Вж. също интервюта на българи, посетили Германия, Австрия и Швейцария за първи
път, както и граждани на тези страни, които са за първи път в България (Коева 2014: 159
– 164).
4
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Посланието на есето е: Какво ще вземем от досега с чуждостта – болка
или радост, зависи от нашата готовност да се открием за нея и да я прегърнем
като шанс.
Текстът на Стилиян Николов представлява кратка хронология на
„опитностите“, придобити в срещите с чуждото, от елементарните правила за
хранене в малкия и големия град през характерното разминаване между
очаквания и реалност до резките културни различия в интракултурен план.
Опитът с чуждостта, възприет по правилен начин, допринася за развитие
на личността и помага на човек да обогати представите си за света около
него:
Един от първите ми спомени за подобно преживяване е съвсем елементарен
пример, когато бях за първи път на гости у мои роднини в София. Бях на не
повече от десет или единадесет години, на една от вечерите в техния дом имаше
приготвена диня. Започнахме да ядем и за мое най-голямо учудване всички на
масата освен мен използваха вилици, аз бях единственият, който си служеше
само с ръце. Последва учудване и от тяхна страна и въпреки че нямаше
отправени забележки към мен, аз за първи път се почувствах като „външен” и
не на място сред хора, които познавам от най-ранна възраст.
Подобни изолирани ситуации са се появявали и са си отивали в детството ми,
но истинските опитности с чуждостта ме очакваха в бъдеще, на първото ми
работно място. Както всеки човек, аз имах своите предварителни очаквания за
това, което предстои. За мое огромно съжаление почти нищо не протече
така, както аз предвиждах, нямаше и как, на място, където ми се налагаше да
общувам с около тридесет колеги в една смяна, дузина началници и отделно
клиентите, на които постоянно беше нужно да се обръща внимание. Тук е добре
да отбележа, че всеки сблъсък с чуждостта, без значение дали е неприятен,
тежък, или дори понякога унизителен, в крайна сметка е бил полезен за мен.
Всички тези преживявания разширяват и предизвикват нашия тесен кръгозор,
в който така удобно сме свикнали да живеем. Всяка смяна на обстановка и
събеседници ни отваря нови хоризонти и ни учи на неща, които могат да бъдат
възприети само чрез личен опит, а не под формата на заучена теория.
Най-значимите ми опитности с чуждостта предстояха след като завърших
висшето си образование. Решен да започна работа с ученици, приех
единственото работно място, което ми бе предложено. То се намираше в град
Върбица и за целта трябваше да се изнеса на квартира, да започна съвсем ново
за мен начинание, в което до момента нямах никакъв опит. В град Върбица
преобладава предимно турско и ромско население и значително по-малко
българско. Като личност аз нямам предразсъдъци спрямо различните етнически
групи, но ми отне много време да свикна с манталитета и огромната разлика в
начина на живот на местните жители. Всеки от нас има турци и роми като
приятели или познати, но е съвсем различно, когато биваш потопен в
атмосфера, която е непривична. Тук искам да забавя малко нещата и да
отбележа, че не всички мои опитности бяха отрицателни и шокиращи.
В подобно малко градче, където всички се познават, много бързо се долавя една
простота и искреност във взаимоотношенията между хората. Това отношение
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усетих както в случайните ми социални контакти с хора в града, така и сред
колегите на работното ми място, благодарение на него се почувствах приет и се
адаптирах по-лесно в новата среда. Все пак ми отне почти година да свикна с
манталитета на хората и най-вече с ромското население, с техния директен
начин на общуване, с начина им на възпитание на децата и с ценностите, които
имаха. Най-странното за мен бе да гледам 13-14-годишни момиченца да
бутат детски колички по улиците. Тази гледка бе напълно нормална, никой
дори не я коментираше и не се впечатляваше. Впоследствие разбрах, че редовна
тема за обсъждане сред колегите ми при завършването на седмокласници не
беше кое дете какво ще учи и къде догодина, а предположения кои момичета
ще бъдат взети за булки през лятото и кои не.
Прибрах се в Шумен с много по-различно мислене и представа за общуване,
които не бих имал шанс да придобия, без да напусна родното си място и
обстановката, в която така добре се бях вписал. (Стилиян Николов)

Есето е представително за два основни извода, които масово се извеждат
и в другите (непредставени тук) текстове на студентите. Първо, срещата с
чуждостта представлява, независимо от шоковите ситуации, в които понякога
попадаме, житейски бонус, тя е източник на опит, който не може да се добие с
учене на теория. И второ, този опит изисква да си гъвкав, адаптивен, в живота
няма идеална ситуация (по учебник), където всичко е разчетено.
В края на есето се засяга важен проблем, постоянно коментиран в
медиите и в частната сфера, а именно дали 13-14-годишните момиченца с
детските колички са феномен, който засяга единствено културата на въпросното
малцинство, или става въпрос за неспазване на права на детето (секс с
малолетни) и следователно явлението придобива криминален характер.
Границата е много тънка. 5
Друг ракурс на метаморфозата свое – чуждо представлява
развенчаването на трайно установили се митове в т.нар. „национален характер“
на българина – например митът за неговото трудолюбие или за пословичното
му гостоприемство, които с охота се преповтарят, превръщайки се в пример за
клишираност и стереотипност не само в езика, а главно в мисленето:
За българското гостоприемство...
...бях в командировка в гр. Пловдив. Тъй като за пръв път посещавах града, ми
беше интересно да го разгледам. Предварително бях проучила, че имат красив
парк в центъра, известен като „Градината на Цар Симеон“, който бях решила да
посетя. Понеже нямах много свободно време, започнах да питам
Не можем да приемем поведенчески актове, които ни се „продават“ като културни
различия, но всъщност представляват престъпления спрямо основни човешки права и
свободи: убиването на жени с камъни при изневяра в арабските култури, обрязването на
клитора на момичетата, за да бъдат лишени от сексуално удоволствие, продаване на
булки на димитровградския пазар, омъжването на малолетни момичета и раждането на
деца от деца, вкл. инцеста.
5
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преминаващите хора къде е въпросният парк, за да мога да се ориентирам побързо. Много от лицата, които спрях на улицата, не реагираха добре,
отдръпваха се. Сякаш се притесняваха, че нарушавам личното им пространство
или че искам нещо повече от обикновен отговор на елементарния си въпрос.
Странно ми стана, не очаквах такива реакции, нали уж ни се носи славата, че
сме гостоприемен народ, явно аз като гост на града трябваше да се почувствам
нежелана. Както и стана. След това забравих за тази ситуация, докато не
посетих Букурещ. Пътуването ни се осъществи с автобус, който спря пред входа
на един голям търговски център. Екскурзоводът изрично каза, че ще тръгнем
обратно пак от същото място. Затова трябваше да го запомним. Улисани от
гледката, се оказа, че с моя придружител не сме запомнили добре откъде
влязохме. Тъй като времето много ни притискаше, започнахме да питаме хората
около нас (на горе-долу добър английски език) къде се намира входът, който
води към автобусната спирка. Всеки, когото спряхме и попитахме, се опитваше
да ни помогне. Хората ни се усмихваха, „влязоха“ ни в положението, нищо че
не ни познаваха и си личеше, че „не сме от техните“. Дори имаше продавачконсултанти, които напускаха работните си места, излизаха в големите
коридори и ни упътваха. Благодарение на сърдечните лица успяхме да намерим
изхода и навреме да стигнем до автобуса. Тогава се сетих за случката в Пловдив.
На връщане към България мислих много колко неприятно се почувствах, когато
хората от моята родина бяха толкова недружелюбни и не искаха да помогнат на
„своя“ човек, а в другата, „чуждата“ държава, срещнах разбиране и помощ. Как
да не се почувствам в тази ситуация като чужденка в собствената си родина?
Защо всъщност се получи така? Какви са причините? Мисля, че трябва да се
търсят доста надълбоко. (Ани Ангелова)

„Дълбоки“ се оказват причините за отчуждеността на българи към
българи. В почти половината от изследваните есета се тематизира или поне се
загатва този феномен в различни диспозиции. Тази честота на явлението засяга
и качествено дълбокото разделение на българската общност по политически,
икономически, социални, нравствено-етични, духовно-естетически причини.
(Примерите към отделните глави на първата част от изследването очертават
различните позиции и опозиции в обществото по изброените критерии.) Именно
тази хетерогенност на българското културно пространство, що се отнася до
определени нагласи, норми, ценности, предопределя понякога метаморфозата
на свое и чуждо:
В крайна сметка се върнах в България и преживях културния шок от родната
култура, за който нямаше на кого да споделя, защото, първо, никой нямаше да
разбере и, второ, не исках да нараня никого от приятелите или от близките си,
като си призная, че не ми се е прибирало вкъщи. В момента смятам, че живея
между двете култури и че в двете намирам свои и чужди страни... продължавам
да се развивам като хибрид между източно- и западноевропейското и се радвам,
че мога да избирам каква да бъда. В крайна сметка чарът на чуждостта за мен е

37

в това да я разбера, да се приближа към нея и ако преценя, да я превърна в своя.
А с усвояването на чуждото разкривам нови пластове на личността си и ги
„опитомявам“. (Силвия Маринова)

„Опитомяването“ на свое и чуждо има за основание психологията на
нашето съкровено АЗ, което е „многофасетно“. „Опознаването на себе си е
нелека задача и първата среща с чуждостта става в самите нас“ (Радослава
Момчилова).
След конкретните разкази за метаморфозите на свое и чуждо идва
философското обобщение на Мустафа Бутрев за екзистенциалната чуждост:
Аз описвам самото съществуване на човека като чуждост. Човекът е чужденец,
защото не може да намери смисъл в безкрайната вселена, в която той осъзнава
своята нищожност и липса на установено място. Всеки от нас е бил чужденец в
определен момент от живота си, когато е пътувал или живял далеч от родната.
Човек обаче може да се чувства чужд не само когато е извън родината си, но
когато е в среда, в която не може да бъде себе си, не може да се държи
естествено поради една или друга причина. (Мустафа Бутрев)
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Памет. Чуждостта в диахронен план
Другостта в коментираните есета се тематизира в контекста на
спомените, на паметта за миналото. Ракурсите, предложени в разсъжденията
на студентите, обхващат акценти в отношението към чуждостта както в
синхронен, така и в диахронен план. В този смисъл опитът на младите хора с
различни култури се основава на механизма на спомняне в далечен или в поблизък времеви отрязък. Синхронното възприемане на Другия в голяма степен
се съчетава с диахрониия принцип на спомена. (вж. също Янкова 2019)
Отдалечаването в пространството (критическа дистанция) като начин да се
оцени свое и чуждо се допълва от отдалечаването във времето. Колкото и малък
„исторически“ опит да имат 20-30-годишните, погледът към миналото
присъства неотменно в отношението към другостта. Нещо повече, близкото
миналото се оказва основен „герой“ в разказите на студентите – ако лично не са
го преживели и осъзнали, бидейки деца, то се появява в разказите на родители,
баби и дядовци.
Но и двата плана на отразяване на релацията свое – чуждо от страна на
младите хора – ретроспективен и проспективен – имат за свързващо звено
съзнанието за важността на срещите с различните видове чуждост в интер- и
интракултурен контекст, тяхното изключително значение за личностното и
общностното развитие на отделния човек:
Къщата на баба ми и дядо ми е в близост до градската автогара, което създава
предпоставки за срещи с различни хора, и ако няма къде да отседнат, когато и
последният автобус за тяхното селище е отпътувал, биваха поканени да
пренощуват у тях. Тогава, през 80-те години, отношението към непознатите
хора беше различно. Винаги обичахме да се събираме в големи компании и да
се забавляваме, слушайки грамофон или радио, гледайки черно-белия
телевизор „София” или слушайки дядо ми да ни разказва различни истории от
детството си, свързани с края на Втората световна война, и главно как
„братушките” са ни освободили. (Десислава Павлова)

Разказът на студентката започва с мотива за приемането на непознати
хора в дома, което асоциираме с друг тип комуникативна култура, но и с друг
тип социална сигурност на хората извън познатата ни в съвременен план
анонимност и отчужденост, дори липса на общуване, а много често и открита
неприязън, агресия в междуличностните отношения, особено спрямо
различните. Въпреки борбата за „чиста нация“, прокарвана от системата преди
1989 г. в макроплан, на ниво човешки взаимоотношения се поддържаше завидна
толерантност към другия, особено когато той е в затруднено положение.
Социалната система на оня тип държавност, макар и заклеймявана като
„уравниловъчна“, създава предпоставките за „женския“ тип културна общност,
чиито приоритети са грижите за хора в криза, защитата на слабите.
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Друг ракурс в исторически план са стереотипите и тяхното
разрушаване или потвърждаване в хода на контактната хипотеза. Става
дума за любовта и благодарността на един народ към друг, за „братушките –
двойни освободители“. Това е една от най-оспорваните теми в годините на
т.нар. преход. Институциите, призвани да възпитават подрастващите, като
семейство, училище, общество, медии неотклонно възпроизвеждат
(ритуализират) поколения наред „позитивното отношение“ към Русия, респ.
Съветския съюз, главно чрез постулата за „двойния освободител“ и чрез
неизменния аргумент за „великата руска култура“. И днес дори отявлени
русофоби демонстрират признанието си към културните образци в руската
традиция, както и добронамереността си към обикновения руски народ. Това
прозира в паметта на младите поколения, които не са съвременници на
пиедесталната почит към Русия в годините преди 1989:
Профилът на руснаците, който ми рисуваха в своите разкази баба ми и
дядо ми, беше на мили хора, освободили България от всички робства,
които са винаги добронамерени, отзивчиви, доверчиви, обичат
„картошки”, борш, чай, но и… водка... И така аз започнах да изпитвам
голяма любов към хората, които са ни освободили, които живеят в
такава голяма държава, които са толерантни, обичат ни, които ни
посрещат гостоприемно и за които сме „братя”. Те ни приемат такива,
каквито сме – бедни, но добронамерени, обичат нашето топло
Черноморие и го посещават и до ден днешен. (Десислава Павлова)
Описаната в разказа ситуация – руснаци на гости в България и
посещение на българката във „Великата съветска страна“ потвърждава
представите, породени от разказите за тях, от получените писма: „Това, което
бликаше от словата им, изписани в писмата, беше истина. Може ли сега някой
да си представи, че ние сме били обичани от друг народ и че ние също сме ги
обичали тях, руснаците“ (Десислава Павлова). Проблематично и неразбираемо
е все пак как цели народи могат да се обичат, не е ли твърде интимен този акт,
за да го постигат големи групи от хора.
Между редовете, наред с възхвалата на тези „братски“
взаимоотношения, в очите на десетгодишното дете проблясва учудване,
съмнение, дори ирония – руснаците обичат нас и ...водката –, прозира
безпомощното самоунизително признание: бедни сме, но се обичаме. На това
място се появява контратезата за отношението България – Русия:
В повечето случаи сега ние ги обвиняваме за нашето забавено икономическо
развитие и дълъг преход към пазарно стопанство. Те носят вина за нашето
нещастие и тъпчене на едно място в периода 1945–1989 година, те са виновни,
че не сме се развивали в условията на пазарна икономика, а в условията на
централизирано стопанство. Но тогава в моите очи те бяха най-великите хора
на света. Може би защото за мен друг свят освен техният не съществуваше,

40

въпреки че родителите ми бяха ходили в ГДР, а на гости ни идваха приятели,
живели в Норвегия, Франция, Италия“. (Десислава Павлова)

„Тогава“, в условията на относителна изолация, те са „най-великите хора
на света“. Сега, в условията на отворените граници, не се е променило кой знае
какво, поне за авторката на разказа: „В съзнанието на малкото момиче Русия и
руснаците бяха символ на братството, любовта, приемането на другостта,
толерантността. Тях, чуждите, ги чувствах като много близки и свои. Те за мен
и досега си остават „братушките”, тази топла дума, с която бяха наричани от
моя дядо“. Решаваща в случая е не някаква, „обективна истина“ за руснаците и
другите („Ходила съм в държави като Швейцария, Австрия, Словения, Турция,
Гърция и други, но бих искала да разкажа за впечатлението ми от руснаците,
жителите на днешна Русия“, Десислава Павлова); определяща за съзнанието е
паметта, препредадена от поколението на бабите и дядовците, символ на
пренасянето във времето на „историческите истини“, на културните стандарти
и приоритети в българската културна общност.
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Стереотипи и предразсъдъци
Стереотипите и предразсъдъците на „големите“ спрямо „малките“
култури и обратно
Преобладаващ ракурс в изследваните текстове, неотменно свързан с
миграцията на българите, е дефинирането на Запада и Изтока – „студеният“ и
„пресметлив“ Запад в сравнение с емоционалния и емпатичен Изток. Има се
предвид липсата или трудността на комуникация (празните улици вечер,
забавленията и срещите с приятели стават по точно установен график и
единствено през уикенда, през седмицата се работи). Тази прагматичност в
модела на функциониране на ежедневието се окачествява от българска страна
като несъответстваща в манталитетно отношение на културата на Юга („...в
България ние сме свикнали и знаем, че всеки ден, всяка вечер и по всяко време
можем да излезем да се забавляваме с приятели“).
На топлото и сърдечно гостоприемство на българите в много от
изследваните текстове се противопоставя клишето за анонимността и
стерилността на Запада, която обаче се „пречупва“ в междуличностните
отношения, щом иде реч за познати и приятели. Контактната хипотеза, призвана
да разрушава стереотипи, действа и в условията на общо взето „неприветливия“
Запад. Личните отношения вземат връх над обобщаващите оценки за дадена
култура. Но дори благоразположените към българите, респ. към
източноевропейците, англичани от конкретната история, която ще разкажем, не
могат да се отърват от определени рефлекси: англичаните домакини
демонстрират – съзнателно или не е друг въпрос – своето превъзходство,
показвайки на българските гости „голямата“ си къща,
...всички стаи и предмети, сувенири и придобивки, които бяха постигнали и
събирали през целия си житейски път. Мъжът на нашата приятелка с гордост
ми показа плосък телевизор, който му бяха подарили колегите за
пенсионирането. С присъща за старите англичани вещина ми обясняваше от кое
копче се включва неземната техника, как се сменят каналите и от къде се усилва
звукът, като че ли никога не бях виждал такава кутия. Не му се разсърдих, може
би си мислеше, че съм роден в някое забутано село на края на света. Остана
крайно изненадан след като го „светнах“, че телевизорът му има връзка с
интернет и може да си пуска по всяко време любимите си хитови песни от 60те. (Йордан Мартинов)

Маргинализирането, „забутването“ в някой „безкултурен“ ъгъл на света
в случая е онагледено с дълга поредица от сегрегиращи въпроси и констатации:
В хода на вечерта бяхме засипани с най-различни и необичайни за мен въпроси.
Къде живеем... в колиби или на палатки? ...Имаме ли асфалт, осветление,
питейна вода? Най-лошо впечатление и неприязън почувствах като влезе мъжът
на сестрата на Ан, пенсиониран полицай, ...когато ме попита откъде сме и му
отговорих, че сме от България, направо ме срази с реакцията си: „А-аа Румъния“
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и пренебрежително махна с голямата си ръка. В първия миг исках да му обясня,
...но се сетих за традиционното консервативно и закърняло мислене на
англичаните, как те са откриватели, завоеватели и колонизатори на половината
свят, а ние все още живеем в земи, за които дори не са чували, нищо че сме в
Европа. Бързо се ориентирах в ситуацията и сметнах, че е по-добре да не се
старая да давам уроци по география на високо интелигентен английски
полицай. Всичките ми усилия щяха да са напразни. (Йордан Мартинов)

Именно чувството, че те маргинализират и от „високото“ си
интелектуално ниво те унизяват, поражда съответната реакция – „светнах го“,
че българите живеят често в подобни големи еднофамилни къщи и за разлика
от повечето англичани имат собствено жилище, не живеят под наем, което в
българските условия не означава непременно благосъстояние6. И тук се появява
разликата между българската и западната традиция в отношението към
подрастващото поколение – въпреки голямата къща децата на англичаните се
изнасят на квартира при навършване на пълнолетие, децата на българите
остават възможно най-дълго под крилото на родния дом. Още няколко
„правила“ разделят двете култури:
…[децата на англичаните] идваха на гости в къщата на родителите си само с
предварителна уговорка от предишния ден, без значение дали имат нужда от
някакъв инструмент, помощ или просто на обяд или вечеря. Всяка вечер
сядахме да вечеряме в 18:00 ч., което за мен беше нетипично рано. Всички се
хранеха за около двайсетина минути, без да продумат и дума, включително и
моята жена, защото е свикнала с техните маниери и обичаи. След което ставаха
от масата и сядаха пред телевизора на приказки. Това с храненето ми се
струваше неестествено бързо за една пълноценна вечеря. Ние в България, или
поне по-голям процент от нас, сме свикнали да се храним по-бавно и да водим
разговори, докато вечеряме. (Йордан Мартинов)

Културата на хранене в много общности предпоставя ритуала „вечеря“
не единствено като акт на физиологическо задоволяване на глада (бързо
поглъщане на храната, докато е топла, защото това е полезно за
храносмилането), а преди всичко като форма на общуване и наслаждение.
Културен шок за българите, свикнали дълго да избират, приготвят и приемат
храната, е набързо, „делово претупаната“ вечеря у англосаксонските домакини,
които, от своя страна, са „дълбоко шокирани“ от начина на приготвяне на
храната от страна на българите:
6

„За хората в България е много важно, независимо дали имат големи финансови
възможности или не, да демонстрират възможно най-голям просперитет. Следователно
всеки тук, при най-малкото замогване, слага на дома си външна изолация, пребоядисва
го в ярък цвят, за да се вижда отдалеч, поставя си алуминиева дограма, над която виси
външното тяло на климатик. За много хора тук е по-важно не да са преуспели в живота,
а съседите да си мислят, че са“ (Ралица Димитрова).
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Уговорихме се с нашата домакиня Ан, че една от вечерите ще направим по
български обичай. За приготвянето на вечерята в кухнята се развихрихме аз и
жена ми. Стъкмихме меню от шопска салата, баница с кори, които носехме от
България, и пържени кюфтета за основно ястие. Аперитивът беше пластмасова
бутилка от минерална вода литър и половина, пълна с ракия, мое домашно
производство. Ан предложи да покани нейните брат и сестра с техните
семейства. В хода на следобедните приготовления, като видя как пържа
кюфтетата, плувнали в мазнина, Анчето с отвращение каза, че никой от
поканените гости няма да докосне тази храна и вечерта ще бъде провалена.
Наложи се да купим и опечем едно пиле на фурна. Посрещнахме гостите, които
бяха поканени за 19:30 ч., както е прието в българската традиция. Пред всеки
бе поставена чашка с малка ракия и чиния с традиционната за българите шопска
салата. Вечерта протече много весело и в непрестанни разговори. Домашната
ракия ми помогна на чужда територия да стопя дистанцията в отношението
между две различни култури. Приключихме към 23:30 ч., след като се пресуши
цялата бутилка с огнена течност и за голямо учудване на Ан тенджерата с
пържените кюфтета беше ометена (като се има предвид, че нито аз, нито жена
ми успяхме да вкусим от тях), а пилето така и остана непокътнато. (Йордан
Мартинов)

„Побългаряването на процедурата“ започва с колебания и съмнения, но
завършва с пълен успех (продължителна, разточителна вечеря с много ракия и
пържени кюфтета) – атестат за убедителността на гастрономическите аргументи
и добронамереността (адаптивността), проявена от двете страни. Влизането в
другата култура често минава през стомаха. Този вид „задълбочена“ среща с
другостта/чуждостта под формата на реално взаимодействие определяме като
контактна хипотеза – начин за релативиране и отхвърляне на
стереотипите, ярко заявени в началото на разказа от страна на английските
домакини и също толкова успешно демонтирани чрез техническите познания и
инициативността на българските гости. Стереотипите неотменно и плътно
населяват отношението към различните. Отхвърлянето им е успешно
единствено при личен опит с представители на чужди култури в конкретна
ситуация, в определено място и време, в персонална среща и взаимодействие с
тях.
Друг пример за преодоляване на клишета, етикети и щампи е текстът
на Милена Стефанова. Тя демонстрира различието както в интеркултурен,
така и в интракултурен план. Чуждостта е представена двояко – като
привлекателна за авторката на текста и като враждебна за нейните близки.
Предразсъдъците във формата на идеологeми от времето на студената война
(капиталисти, агенти на ЦРУ) продължават да кръжат и в посткомунистическа
България. За поколението, родено на границата между две епохи, те са част от
чуждостта в диахронен план. Повествователката ги възприема като далечни,
чужди абстракции на фона на близките ѝ отношения с учителите чужденци.
Дори семейството в лицето на бащата и брата в един момент се оказва по-
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дистанцирано от собствената кръв, отколкото пришълците от Америка.
Размяната на ролите на свое и чуждо е често срещано явление в
интеркултурните взаимоотношения (вж. раздела Метаморфози на свое и
чуждо):
Поне за мен учителите ми от Корпуса на мира бяха типичните американци –
като тези от филмите. Скип – висок, белокос, симпатичен мъж, а Керъл –
дребничка жена с чаровна и заразителна усмивка. Винаги толкова дружелюбни,
засмени, приветливи. Бях чувала големите покрай мен да говорят лошо за
Америка и американците – били грандомани, капиталисти, искали да владеят
света. За мен Скип и Керъл бяха сбъдната мечта – научаваха ме на все по-добър
английски, но и ми показваха една друга култура, друг начин на живот. Не
виждах в тях нищо капиталистическо или грандоманско, виждах едни добри
хора, които имаха огромното желание да ни запознаят с техния свят. Може би
усещаха отношението и мнението на околните. За Хелоуин приготвяхме
традиционни ястия, запознавахме се в подробности с историята на тези
празници. След това приготвените ястия носехме в училище, организирахме
парти и всички, които желаеха, бяха добре дошли. Разбира се, имаше и такива,
които се възпротивиха на честването на тези странни празници. Но Скип и
Керъл не отказаха на 1 март да се закичат с мартеници. Дори изпратихме и
писмо с мартеници за нашите връстници в Америка. Подробно им разказахме
за нашата традиция. Отне ми доста време да убедя татко да ги поканим на гости
у нас. Той виждаше в тях просто едни капиталисти, а батко дори каза, че те са
агенти на ЦРУ, дошли да събират информация за страната ни. На мен това
разбиране за тях ми беше чуждо. След много молби и помощ от майка успях и
ги поканихме. Приготвихме им един чудесен традиционен обяд на открито. И
след това гостуване те успяха да разбият стереотипа за „капиталистите агенти
на ЦРУ“. А и да спечелят целия град, когато организираха гаражна разпродажба
с вещите си при напускането на програмата и града. Събраните пари дариха на
дома за изоставени деца. Тогава си купих една нощна лампа, която ползвам и
до днес. Всеки път, когато я погледна, ме връхлитат безброй спомени за хората,
които затвърдиха моята любов към езика и ми позволиха да се докосна до една
друга култура. (Милена Стефанова)

Текстът нагледно демонстрира развитието на релацията свое – чуждо от
етноцентристката
фаза
на
предразсъдъците
(грандомани)
до
културнорелативистичната фаза на интеракционно ниво – свои и чужди не само
се запознават и опознават, но на принципа на дифузията съвместяват ритуали –
Хелоуин и Баба Марта. Културите застават в случая не само една до друга без
да си противостоят, последното за съжаление често се случва, те си
взаимодействат (българи и американци празнуват заедно), разпростирайки това
взаимодействие в широкото публично пространство („целия град“). Примери за
такова съвместяване на ритуали е празнуването на Коледа и на Курбан байрам
в смесените райони, като и двете страни освен че поздравяват другия
празнуващ, участват като гости на трапезата. От друга страна, не липсва и
игнорирането, дори заклеймяването на отделни празнични „нововъведения“ в
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българската култура (като вече споменатия Хелоуин или Свети Валентин) с
аргумента, че това не е в нашата традиция. Но всичко в другите култури е
нетрадиционно за нашата, никой нищо на никого не налага. Обикновено и
естествено любопитство е причината да се включиш в празника на другите.
Деница Мичева тематизира стереотипите, унаследени поколения наред
– отношението към турското малцинство предвид факта на петвековното
османско владичество на Балканите:
Ако трябва да бъда напълно честна, бях с много негативна нагласа спрямо
пътуването ми в Турция. Вероятно защото в района, в който живея, има много
турци, отношенията ни не са толкова приятелски. Много важно уточнение
искам да направя – правя голяма разлика между турчин и турчин, както и между
българин и българин. Имам много близки приятели, които са мюсюлмани и са
етнически турци (български турци). Дадох си сметка, че се държах много
„дръпнато“ спрямо тях. Стереотип? Забелязах, че колегите от Румъния също се
държаха студено с домакините. При колегите от Словакия обаче това не се
усети. Те се държаха много лежерно с турците. Дали има нещо общо с това, че
румънците също са били под османско владичество? А словаците не. (Деница
Мичева)

Аргументът „турско робство“ е често използван както в посока
оправдание за несгодите в настоящето и липса на визия за бъдеще (избиване на
комплекси в национален мащаб), така и по повод на интерсубектните
отношения: като нямаме настояще и бъдеще, ще говорим за миналото. Позата
на жертва и мъченик е много характерна и любима в подобни психологически
обременени ситуации. В същото време на авторката не убягват
вътреетническите различия между турските домакини и т.нар. „български
турци“, което демонстрира влиянието на средата при формиране на
идентичността:
Бяхме поканени на традиционна турска вечеря. Бяхме разделени на мъже и
жени. Малки момчета сервираха и отсервираха. Масите бяха ниски, а ние
трябваше да се храним седнали на земята. Жените, които бяха с рокли,
трябваше задължително да се закрият с шал или одеяло. В никакъв случай не
трябваше да се виждат женски крака. На масата бяхме седем жени и всички се
хранехме от един общ съд и пиехме вода от една чаша. Никой нямаше право да
пипа храната преди мъжа, който е поставен най-високо в йерархията, както и да
се храни, след като той е привършил с храненето. В противен случай наказваха
(удряха с въжета по дланите на ръцете). Това беше Жестоко!“ (Деница
Мичева)
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Сексисткото разделение между половете е немислимо или много посмекчено в български условия7, отколкото в автентичната среда в Турция,
белязана силно не толкова от исляма като норма на поведение, колкото от строго
йерархизираните социални и семейни структури, характерни за определени
региони в азиатската част на Турция. Съществува алтернатива на този тип
взаимоотношения и сред българските турци, но и сред турците от европейската
част на страната. Описаните в сцената с трапезата „правила“ са напълно
немислими, могат дори да предизвикат културен шок в европейски условия, а и
в много други неевропейски култури.
Следващият текст на тема стереотипи и тяхното преодоляване е
показателен за радикализирането на обществото в т.нар. стари демокрации (като
например Германия), където наред с толерантното отношение към другостта
(много често под формата на куртоазно отношение) се наблюдават рязко
засилващи се тенденции към оспорване на мултикултурализма като социален
модел, особено в годините след мигрантската криза от 2015 г. Тази криза е
катализатор за радикалното преосмисляне на темата за не особено успешната
интеграция на емигрантите в приемните западни култури. Подозрението,
интригата, агресията, физическото посегателство спрямо чужденци са белези на
дисбаланса между естествено протичащите в световен мащаб миграционни
процеси и мигрантската инвазия след разрушаването на държавността в редица
страни от Близкия изток. Източването на социалните системи, но и промяната
на външния облик на западните метрополии (Überfremdung) са трън в очите на
националистическите десни движения в повечето европейски страни.
Споменатото радикализиране обхваща не само гражданския сегмент в
Германия, Франция, Холандия, Белгия, но се превръща в компонент на самото
управление в страни като Австрия, Италия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия:
Действието се разви пред хипермаркет в малкия немски град Бад Дюбен, на около
четиридесет километра от Лайпциг. Аз съм от редовните гости на града, защото
майка ми работи в рехабилитационна клиника там като лекар почти десет години.
Споделям това, за да кажа, че вече има хора, които ме познават и поздравяват и
дори се радват от сърце на тригодишната ми дъщеричка. Лицемерно или не, ни
заговарят по улиците и погалват детето. Задавала съм си въпроса, дали това не е
така поради естеството на работата на майка ми – в градчето преобладават
възрастни хора и естествено ползват лекарска помощ. Някак си у мен, а и у майка
ми, битува идеята, че те са по задължение любезни. И така, един ден отиваме с
малката до магазина и естествено си говорим на български език. Отдалеч
забелязах група непознати възрастни жени, които ни наблюдаваха и слушаха с
интерес, препречиха пътя ми точно на входа и една от тях ми зададе въпроса защо
Като изключение бих посочила интракултурен шок, който преживях в официален
дебат на академична общност, в който директно бе издигнат призив за сексистко
отношение към колега.
7
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говоря с детето си на, забележете, руски, след като съм в Германия. Може би това
нямаше да ме смути, ако не беше тонът, интонацията и пламъкът в очите ѝ, а и
фактът че 3-4 жени веднага ни наобиколиха. Аз обаче, осъзнавайки, че все пак
съм гост в тази държава, обясних най-спокойно, че говоря с детето си на
български език, защото то не знае немски и защото съм тук на почивка за
двайсетина дни. Разказах подробно и най-любезно, че съм при работещ човек и
няма да оставам повече от престоя, който ми позволява самолетният билет. След
което те се успокоиха – няма да съм поредната чужденка с дете, която да се
възползва от социалните придобивки на държавата. Заболя ме, че за момент ме
взеха за „кръвопиец”, който само иска да „точи” материални облаги. Но пък от
друга страна, може би и аз бих реагирала така при подобни обстоятелства. Радвам
се, че след като изяснихме ситуацията, получих искрени, одобрителни усмивки
от тези възрастни дами, които в заключение се поинтересуваха, ако продължавам
да гостувам в Германия, бих ли научила и детето си на немски език. Разбира се,
отговорът от моя страна беше положителен, все пак съм наясно, че колкото и
клиширано да звучи, с научаването на чужд език опознаваш и съответната
култура, а това е неизмеримо богатство (Елица Атанасова)8.

Свидетели сме на ситуация с конфликтен потенциал, в основата на която
стои фактът, че емигрантите с деца се възползват от социалните придобивки на
приемната държава. Като в случая не се прави разлика между безработни
емигранти, които живеят изцяло на социални помощи, и такива като българската
лекарка, която плаща данъци. „Източването“ на германските социални фондове
освен това по никакъв начин не се съизмерва с „източването‘ на всякакъв вид
квалифицирани кадри от страна на Германия, идващи от Източна Европа, тъй
като не е тайна, че в Германия липсват достатъчно лекари, учители и др. Но този
тип обезкървяване на чужди социални системи няма как да бъде идентифицирано
като факт от споменатите възрастни дами, те нямат очи за това. Впечатление
прави търпението, с което младата българка тушира агресията на германките,
което издава много добро познаване не само на езика, но и на социокултурните
причини, довели до атаката спрямо непознатата млада жена. Изненадва и
емпатията от българска страна, че и ние може би в подобни условия бихме
постъпили така, което не е далеч от истината, като се имат предвид например
случаи като този в Елин Пелин, където местни жители реагират спрямо
присъствието на сирийско семейство на принципа: „Нашето село е „чисто“.
И в двата случая страхът от чуждото, всъщност от неизвестността, е
основен движещ мотив в поведението, тъй като емоцията е далеч по-силна от
разума и логиката. Авторефлексията като отговор на засегнатата българска
страна в лицето на авторката е доказателство за решаващото значение на
8

„[...] чуждите езици трябва да помогнат за по-доброто и по-дълбокото разбиране на
начина на живот и мислене на хората от целевата страна, както и на тяхното културно
наследство, съпоставяно със собствения „свят” (Коева 2018: 100).
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сблъсъка с чуждостта, включително в случаите, в които много боли.
Суверенитетът, с който се отговаря на куртоазната учтивост на възрастните дами
в края на историята, е знак за ролята на интеркултурната компетентност, която не
отвръща на агресията с агресия, а със самообладание и конструктивна позиция –
„и детето ми ще има перспективата да опознава чужди култури“. Този
емоционален самоконтрол е също въпрос на ин- и акултурация, той се учи, така
както се учи и осъзнава дадена културна рамка. Откъсът е показателен и за това
колко неверни могат да бъдат определени клишета, особено в случая със
стереотипа за „студените“ германци. Заговори ли тяхната родолюбива същност
(ще научи ли детето немски език?), те изведнъж стават емпатични („одобрителни
усмивки“). Подтекстът, който постига българката в разрешаване на
интеркултурния конфликт е: не всички, които идват от България, са асоциални.
Следващата история също потвърждава емпатията като основен фактор в
междукултурното взаимодействие с оглед на предразсъдъците на Запада спрямо
българите:
Много често мили баби и лелки англичанки учтиво ми задаваха въпроса какво
ме е накарало да избера да дойда да живея и работя тук. След като разбираха,
че съм българин, се чудеха защо съм рус и със сини очи, а те българите в Европа
били тъмни, да не кажа и мургави. Имаше и други, гледащи ме, още щом изляза
от терминала на летището, с онзи поглед на предубеден до полуда човек, че
всичко тук е мафия и едва ли не ще ги одерем и изядем живи. Сега ми е смешно,
но не си измислям. В последствие, след кратко общуване и съдействие или
помощ от моя страна в определена ситуация, те променяха мнението си и дори
се самоиронизираха и искрено се срамуваха, че са си позволили да се поддадат
на подобни внушения и предразсъдъци. Беше забавно, но и същевременно
тъжно. С повечето от тях все още сме близки. (Христо Едрев)

И в двата описани случая решаващо значение за преодоляване на
културните бариери има близкият контакт с конкретни хора, в конкретно време
и пространство, както и стратегията за обезсилване на стереотипите чрез
емпатийно поведение и запазване на самообладанието, а не чрез игнориране и
агресия в интеркултурно детерминираната ситуация. Този тип поведение е
известен като асертивност. Асертивният човек действа суверенно, със
самочувствие и без радикални похвати. Той слуша и по-важното – чува
събеседника, има търпението да разбере и най-агресивните нападки (в които
като правило липсват аргументите), действа с хладнокръвие, избягвайки остри
реакции. По този начин демонстрира емоционално равновесие, което е в
състояние да овладее конфликтния потенциал в дадена ситуация, и то без
особено резки движения и фатални последици, а както личи от двете разказани
истории – със завиден успех. Гаранция за този успех е способността да обърнеш
минуса в плюс.
Много често обаче обръщането на знака е изключително трудно на фона
на развилите се тенденции в Западна Европа в посока на радикализиране в
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отношението към чужденците. Текстът на Александра Йорданова е
контрапункт на всички представи за мултикултурализма на Париж и на
Франция като цяло. Дори вицовете за френския национален отбор, който бил
африкански, не помагат да се смекчи представеното нелицеприятно поведение
спрямо чуждите гости. Есето демонстрира чувствителност, наранена от първия
допир с чуждостта (случка в ресторанта), от свръхочакванията за един
космополитен град и разминаването им с еснафската действителност, което
предопределя последващите твърде обобщени впечатления:
Миналото лято с мои приятели решихме да отидем за седмица в Париж. Не е
нужно да казвам колко развълнувани бяхме от идното посещение на този
толкова възхваляван град на любовта и светлините. Споделих намеренията си с
няколко свои приятели, които са били в Париж, те ми споменаха, че не са
останали толкова очаровани. Бях малко стъписана, но си казах, че трябва да има
нещо ненормално в тях... Веднага след като оставихме багажа си, закрачихме
по улиците и се впуснахме в парижко приключение. Стартираха и срещите ни
с французите (но може би е по-уместно да ги нарека парижаните). След дълга
обиколка на църкви, музеи и улици бяхме прегладнели и решихме да седнем в
заведение, за да обядваме, преди да продължим обиколката. Точно срещу
катедралата Нотр Дам и в съседство на най-старата английска книжарница в
Париж „Shakespeare and Company“ открихме малко ресторантче. Усмивките на
персонала веднага угаснаха, след като разбраха, че не сме французи и с лека
неохота ни настаниха на една маса, подавайки ни меню на френски.
Първоначалното резервирано посрещане отдадохме на това, че може би си
мислят, че няма да обядваме и само ще им заемем масата (каквото е
отношението и в повечето ни български ресторанти). След като поръчахме
солидно количество храна и вино, отношението не се промени. През цялото
време персоналът с изражението на лицето си ни приканваше да си тръгваме.
Помислих, че нещо с нас не е наред, и се огледах в ресторанта. Имаше
семейство англичани, още една маса с немскоговорящи и няколко маси с
французи. Установих, че същото отношение се прилага и към останалите
чужденци. Очевидно недоволни от обслужването, напуснахме мястото и
решихме, че не сме имали късмет. Уви, не ставаше въпрос за късмет. В повечето
ресторанти тази случка се повтаряше. И нещата не се ограничаваха само до
ресторантите. Доста е трудно да спреш някого на улицата и той наистина да ти
помогне с упътване или с някаква информация. Проблемът не бе, че не говореха
английски, а че изобщо не им е до теб. Надменното и хладно отношение се
усещаше на всеки ъгъл. Последната капка за мен, която преля чашата и напълно
уби ентусиазма ми, бе не къде да е, а в Лувъра. Най-посещаваният музей в света
с над 9 милиона посетители годишно! Най-голямото ми изумление в този музей
с площ от 60 600 квадратни метра бе, че над 90 процента от информацията в
него бе единствено и само на френски език. Гледаш нещо, но не знаеш какво
гледаш. Така, обиколката ми на Лувъра се изчерпа с „Мона Лиза“. По време на
престоя ни се срещнахме с българка, наша приятелка, която от години живее и
работи там. Тя потвърди моите наблюдения и въпреки че от години живее във
Франция, отношението към нея не се променя. Шовинизмът на парижани личи
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и по отношението им към имигрантите. Другостта е избутана в покрайнините
на града. По „Шанз Елизе“ рядко можеш да видиш чернокож или представител
на монголоидната или някоя друга раса (освен ако не е турист, разбира се).
Хората с различен етнически произход няма как дори да ви сервират кафе, но
можете да ги видите отзад да мият чинии. В този ред на мисли започнах да се
чудя, дали това отношение не е главна причина за атентатите. Чужденците,
живеещи в този огромен град, са табуизирани. За тях не се говори, те не се
срещат в централните части. След цялата тази арогантност нямаше как да ми е
вкусна традиционната им кухня, нито пък да се прехласна по Айфеловата кула.
Това бе най-разочароващото ми пътуване до момента и едва ли ще посетя
отново този „гостоприемен“ град. (Александра Йорданова)

Който е бил в Париж, знае, че е невъзможно да вървиш по „Шанз Елизе“
и да не срещнеш цветнокож, по-скоро е обратното, много често белите са
дефицит. Но натрупването на еднотипни неприятни срещи, съчетани с
френското чувство за национална принадлежност, наречено тук шовинизъм,
нежеланието да се говори друг език и т. н. обясняват тази прекомерна реакция.
Напълно се разминават представи и реалност. Стига се дотам, че се прави пряка
връзка между тероризъм и отношение към чуждостта. На тази основа стъпват и
радикални движения като партията на льо Пен, с това се обяснява и тяхното
сравнително голямо влияние в люлката на европейската цивилизация. Гледната
точка на българката, живееща в Париж, потвърждава впечатленията на гостите.
И това е поредното доказателство, че колкото и предубедени да са гостите в
нараненото си самочувствие, те с основание засягат важна тема в отношението
свое –чуждо: „нещо не е наред“ в европейска Франция (и не само там).
Загрубяването на тона, враждебните погледи, атмосферата на недоверие,
арогантното високомерие към различните не могат да бъдат игнорирани с лека
ръка. Във всички европейски общества текат процеси, които нямат много общо
с т.нар. европейски ценности, прокламирани и декларирани повсеместно като
политически клишета. Европейската солидарност е факт единствено в
договорите, конвенциите, хартите, т.е. на хартия.
Текстът на Константина Димитрова успешно опонира на
коментираната теза за враждебно настроената Франция, демонтирайки клишета
и митове за френската култура. В същото време той създава нови стереотипи –
за добротата, красотата, човечността. Генерализирането на културни белези
като „новите клишета“ е също толкова неприемливо, колкото и повтарянето на
стари етикети като например „Франция – страната на любовта“.
Моята история е от Франция – страната на любовта. Имах възможност да се
запозная с някои чужди култури в Европа, но най-силно останах впечатлена от
Франция и нейното великолепие. Грешно е да се поставят етикети като
например „французите са най-добрите любовници“, но определено те са добри
в изработването на сирена и вина. Несъмнено по света има много божествени
сирена, но французинът просто трябва да отиде до най-близкия магазин. Също
така те имат усет за красивото и пример за това е пищната им архитектура и
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помпозността в обзавеждането, която можем да открием в невероятните им
дворци. Дори животните сякаш бяха други. Като изключим факта, че по
улиците не се разхождат свободно котки и кучета, птиците са социални
дотолкова, че идват да ядат от ръката ти и не се страхуват от теб. За жалост в
България със злобата си и с лошотията си сме отдалечили дори животните от
нас. Кога ви се е случвало последно да държите в ръцете си врабче? Е, на мен
ми се случи, но във Франция. Врабчета, гълъби, гарги, всички те не изпитват
страх от теб, сякаш хората са ги приобщили с добротата си. Въпреки че
французите не са от най-топлите хора на света, те са изключително учтиви, но
не особено отзивчиви. ...Абсолютен мит е твърдението, че французите не се
къпят. Това явление е по-често срещано при нас, българите, отколкото сред тях.
Никъде не видях някого, който да е мръсен, вмирисан и пр., напротив, всички
бяха изискано облечени и аксесоар на тяхното облекло е приказният френски
парфюм. Този мит идва от времето на Луи XIV, който се е къпал в парфюми, но
така и не стъпвал в баня. Легендите разказват, че го е било страх от водата и
през живота си е влизал само два пъти в баня и то по настояване на лекари.
Разбира се, един човек не може да стане символ на цяла нация. Историята помни
как едно време хората и в България не са се къпели със седмици. (И досега си
казват някои „Честита баня“). ...Има една поговорка, че чуждото винаги е похубаво, та и при мен така, възхищавам се на Франция и красотата ѝ, а забравям
всъщност колко много хубави неща имаме в България. Понякога подобни мисли
се прокрадват в ума ми и се чудя защо не заминах тогава преди шест години.
Дали ще съжалявам някой ден, не зная и никой не може да ми каже. В една
известна реклама се казва „Грешите госпожо, човек трябва да има очи и за
добрите примери“, но добрите примери рядко остават в България, по-често
заминават някъде другаде, за да се борят с чуждото. Един самотен човек в един
чужд свят, това са те, това щях да бъда и аз. Където и да съм, винаги мислено
се връщам в родната ми къща, в малката ми стаичка и при мама, която се грижи
за мен и ме чака с нетърпение. Винаги си спомням и аромата на прясно
изпечената питка на баба и как я завива и казва „хайде сега да изчакаме да отиде
на нивата“ и бурканите зимнина, които прави. Тази топлина и уют не бих
усетила там. (Константина Димитрова)

Субективното усещане за дадена култура е винаги истинско, то не
подлежи на верифициране, защото се определя от параметри, валидни за
определен момент – конкретно място, време, ситуация, хора. Опасността от
разминаване с други индивидуални възприятия (напр. французите са
високомерни, префърцунени, недружелюбни, ксенофоби, вж. А. Йорданова)
идва именно от различните обстоятелства на среща с чуждата култура; ние не
винаги „имаме очи“ за предимствата и недостатъците на дадена общност и не
винаги ги претегляме така, че да има баланс. Подобно на усещането за своето,
което според авторката се възприема по-скоро негативно, отколкото
положително. Може би защото сме потопени твърде дълбоко в него, или има и
обективни причини за това. Интересното в случая е, че шпагатът между чуждо
и свое остава въпреки патетичната възхвала на Отечеството и домашния уют.
Авторката оставя отворена вратата към чуждото, непознатото – естествена
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реакция в условията на съвременния начин на живот, особено у младите
(мобилни) поколения.
Не такъв е случаят с разказа, в който една френска баба, волно или
неволно, затваря за внучката си вратата към себе си и индиректно към широкия
пъстър свят. Шокът от сблъсъка с феномена чуждост у близки хора е много поинтензивен и емоционално по-силен, отколкото възприеманата като
нормалност другост у непознати:
Тази чуждост открих в баба ми. Както Франция ми беше чужда, така и баба ми,
независимо че ми е роднина и се виждахме чрез социалните мрежи, тя за мен
беше непозната, защото съм била прекалено малка, когато е заминала. Тъй като
не я познавах лично, бях си изградила някаква представа за нея от близките си,
така, както те я познават. В представата ми тя беше добра, всеотдайна и любяща
баба. Да, но не беше така. Колкото повече прекарвах време с нея, толкова повече
виждах, че тя е противоположност на това, което си спомнят близките ми. Беше
се отчуждила. Държеше се така, сякаш е французойка. Имаше техните навици,
техния манталитет. Вълнуваха я парите, скъпите неща. Беше забравила откъде
е тръгнала. Беше станала алчна. Мислеше си, че всичко е пари. Че с пари може
да купи любовта ми към нея и че може да ме задоволи с тях. Беше много
високомерна. Мислеше си, че като е работила и живяла във Франция, едва ли
не е французойка. Мразеше България, не искаше и да чува за нея и се ядосваше
на това как аз милея за своето и не исках повече да оставам там.
Не само тя беше такава, повечето българи, с които се запознах там, бяха такива.
Бях там два месеца, но на мен ми се сториха цяла вечност. Франция е хубава
страна, хората са любезни, учтиви, но някои българи там са нещо ужасно.
Видели са малко повече пари, друг стандарт на живот и си мислят, че едва ли
не са нещо повече от нас, а всъщност не са. Където и да си, колкото и време да
си там, дори и да си се адаптирал, не би трябвало да забравяш откъде си тръгнал.
По този начин се самозабравяш, губиш себе си. (Стела Митева)

Очаквания, представи и реалност се разминават напълно. Образът на
„добрата, всеотдайна и любяща“ българска баба няма нищо общо с нейното
„френско“ въплъщение. Другата култура слага своя отпечатък върху
взаимоотношенията, в случая баба – внучка. Шокът е невъобразим, защото ако
от непознати все пак се очаква студенина, меркантилност, консуматорско
отношения към света, то всичко това е изненада, когато става дума за толкова
близък роднина. Аналогията България – Франция, що се отнася до този тип
взаимоотношения, е неуместна, но поставя проблема за вечното сравнение,
което съпътства интеркултурните контакти, като започнем от преизчисляването
на цените на стоките евро – лев, минем през съпоставянето на чистотата по
улиците в двете култури и стигнем до температурата в човешките
взаимоотношения. „Не си прави кумири“ може да се перифразира в „Не си
прави сравнения“, защото понякога културните стандарти изключват тази
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опция. Просто в другата култура е „иначе“, дори когато става дума за
„пришълци“ в нея, какъвто е случаят с българката, интегрирала се дълбоко в
другия тип манталитет. Обобщението в края на цитата „и другите българи са
като нея“ едва ли съответства на реалното положение. Понякога определен тип
поведение е не толкова резултат от възприемането на чуждия стандарт, колкото
от склонността на индивида да се придържа към него. В този смисъл
адаптивността е не винаги положително конотирана.
Като основен извод от анализираните примери би могла да се
екстраполира тезата, че стереотипите са лесният, но проблематичен начин да си
обясним сложността на света. Животът в много случаи не се поддават на прости
обяснения поради уникалността на всеки човек, всяка ситуация в определено
време и пространство.
Истината е, че просто се страхуваме от различните от нас. Страхуваме се от
идеята, че човешкото съзнание е необятно и не можем да го разберем. Затова
му слагаме удобни “етикетчета” с кратко описание и ги прибираме в някое
чекмедже на нашия мозък. Дори не се замисляме, че всъщност не е възможно
да опишем един човек и всичките му възгледи, чувства, мечти просто с няколко
думи... И така след като сме поставили етикети на всичко и всички, се
самозалъгваме, че сме в безопасност. Тези, които си приличат с нас и са ни полесни за предвиждане, приемаме, а другите наричаме “аутсайдери”. (Кадрие
Мехмед)

Страхът от неизвестното е причината да търсим в стереотипите
разбираеми, но елементарни описания за индивиди, общности, социални
явления. Те са обаче декор, фасада, които скриват многообразието и
променливостта на света, в който живеем, и което е по-важно – не са
алтернатива на страха, не ни гарантират безопасност. Обратно, клиширането,
етикетирането, сегрегацията и стигмите могат да доведат дългосрочно до
непредвидими социални конфликти и това се доказва от актуалната картина на
света (криза на мултикултурализма, възход на национализма, терористични
актове, войни).
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Интракултурна чуждост
Бързо осъзнах, че чуждостта не е нужно да я намериш на 3000 км от дома, тя е
навсякъде около теб – в твоя роден град, на твоята улица, в твоя вход, в твоето
семейство. (Калоян Коев)
За да се срещнеш с чуждото и непознатото, не е нужно да си излизал извън
пределите на родината си. (Екатерина Неделчева)

Чуждостта като вътрешно състояние на индивида и общността –
интракултурна чуждост: Eдин от най-важните маркери на пограничността в
рамките на интракултурната другост е отношението към различни
малцинствени и етнически групи в дадена национална култура. Самото понятие
национална култура е доста проблематично, като се има предвид регионалният
характер на повечето културни специфики – Добруджа, Тракия, Пиринска
Македония, Подбалканите, Западните крайнини и покрайнини, Черноморието,
Родопите, Странджа и т.н. Подобна местна културна определеност присъства в
почти всички (европейски) култури, особено в тези с федерално устройство
(Германия, Австрия и др.). Но дори да липсва принципът на федерализъм в
държавната структура, исторически сложени културни кодове определят
районите като самостоятелни културни единици (Испания), отличаващи се с
автентичност на културните стандарти. Докато т.нар. национална култура е поскоро конструкт и в повечето измерения механичен сбор на културното
многообразие в рамките на държавната структура.
Сложността на тази проблематика произлиза от комплексния ѝ характер
и от редицата фактори, които обуславят поведението на една или друга
общност. Една значителна част от есетата, които представяме, имат за автори
български турци, български граждани с турски корени и/или турско
самосъзнание на територията на Република България. Въпреки „традиционно
добрите взаимоотношения“ между тях и етническите българи в текстовете е
вплетено едно латентно вътрешно напрежение, базиращо се главно на
тълкувания от исторически характер. То се изразява ту в емоционални изблици,
ту в рационални доводи и заключения. И двата подхода са разбираеми от гледна
точка на заряда, който носят междуетническите отношения, особено когато
съществуват различия в гледните точки към историята, която ги свързва, респ.
разделя. Академичният подход към проблематиката – изтъкването на аргументи
– все пак доминира в изследваните текстове. Прочит на основни исторически
източници и извори, част от които се цитират, е способен, според Танер
Исмаилов, да разкрие основанията за различия между българи и турци. От
конкретно значение за автора на есето е периодът от 1396 г. до 1878 г., когато
България е под османско владичество:
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Различни гледни точки могат да бъдат разгледани във връзка с тази част от
историята на българската държава, но общото мнение на учените е лесно
обобщимо с думите „иго“ и дори „съжителство“, а не така широко
употребимите „робство“ и „хомот“. Това е така поради няколко факта, част от
тях изразени във вижданията, че българите по никакъв начин не са били
третирани според общоприетото значение на думата „роб“, определяно като
„безправен човек, който се купува и продава като стока“. Също така българите
в пределите на неетническата Османска империя са имали нетипичните за един
„роб“ права като свободно изповядване на вярата и традициите си, притежаване
на движима и недвижима собственост, участие в управлението на региона и
прочие. (Танер Исмаилов)

Авторът излага в есето размислите си, визирайки „горещите дебати“,
които се водят и до ден днешен на тази тема, като от специален интерес е
„посредствената и противоречива позиция“ на българската образователна
система, която е „формираща сила на националното самосъзнание на
подрастващите поколения и основен инициатор за българо-турското
неразбирателство“ (Танер Исмаилов). Авторът се опира в това си твърдение на
учебното съдържание в български учебници по история: „От една страна,
българските учебници по история признават приноса на личности като Митхат
паша, който превръща крайдунавския град Русчук в иновативен областен
център със завидна инфраструктура и способности, привличащи чуждестранни
инвестиции“ (Танер Исмаилов)9. От друга страна, учебниците описват така
нареченото „робство“ като „тъмен“ период от българската история и основна
причина за изостаналостта на държавата в момента. „Оправданието“ „500
години турско робство“ противоречи, не само според автора на есето, на
Той реформира администрацията и съдебната система, като създава или преустройва
редица институции. По време на неговото управление на града за пръв път османска
провинция се сдобива с представителна институция – Общ вилаетски съвет, в който
влизат представители на различните верски и етнически групи в областта, в това число
и българи като Иванчо Пенчович и хаджи Атанас Петкович от Русчук, Никола
Михайловски и Тодор Марков от Търново, Димитър Трайкович от София, Матю Рачев
от Шумен и др. Българи се били назначавани и на висши съдебни постове: Иванчо
Пенчович е председател на вилаетския търговски съд. Митхат паша инициира
създаването на първия османски официоз, списван на турски и български език:
седмичния вестник "Дунав", излизащ от печат между март 1865 г. и юни 1877 г. В
редакцията му влизат българите Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Митхат паша е в
основата на редица фискални и стопански нововъведения, целящи модернизирането на
Османската империя и града. Въвеждат се публични търгове за откупуването на
данъците. Водоснабдяването на Русчук и земеделското стопанство "Образцов чифлик"
се изграждат по негова инициатива. Значението на тези нови за империята действия е
показателно – на 13 декември 1879 г. там е основано първото българско земеделско
училище, днес Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" към
Селскостопанска академия.
9

56

нормалната логика, то има като контрапункт развитието на държави като
Германия, която макар и след две световни войни и пълна капитулация през
миналия век успява да се съвземе за кратък период от време и да бъде сред
водещите европейски сили в момента, разбира се с мощната подкрепа на САЩ
(планът Маршал). На никого в Германия няма да му дойде на ум да се оправдава
с двете национални катастрофи – въпрос на манталитет, който се променя бавно
в сравнение с промените в обществено-политическата система. В случая
говорим за компенсаторна реакция на принципа: липсата на прилично
настояще, както и на перспектива за бъдеще ни отвежда в дебрите на тъмното
минало.
Друг акцент в работата на Танер Исмаилов е „фактът, че българските
турци представляват най-голямото етническо малцинство в страната“.
Конституционно заложеното понятие за еднонационална държава дълго време
бе повод да не се говори за етноси и етническо разнообразие в България,
особено по време на социалистическия период, но и в настоящето
дяснонационалистически сили, нарекли себе си „патриотични“, отричат
наличието на малцинства. Веднага трябва да отбележим, че двете позиции
„еднонационална държава“ и „наличието на малцинства“ не се намират в
противоречие, тъй като националното единство в смисъл на „българско
гражданство“ няма нищо общо с етническия произход. Историческите
„корени“, на които обстойно се спира авторът на текста, доказват българско
самосъзнание на гражданите от турския етнос в България10.
Според различни теории нейните представители са в по-голямата си част потомци на
тюркски заселници, които са изселени или дошли доброволно по българските земи от
Анадола след османското завладяване на Балканите в края на XIV и началото на XV в.,
или на местното българско население, ислямизирано и постепенно приело турския език
по време на османското владичество. Самото име „турци“ се появява в българската
книжнина през втората половина на XVIII век, т.е. с началото на Възраждането, а
придобива гражданственост едва през XIX век. Всичко това само по себе си говори, че
българските граждани с турски корени, наричани „турци“, носят българско
самосъзнание и трябва да бъдат идентифицирани като българи. Ако по-детайлно бъде
разгледан етногенезисът по време на Османското иго, то от думите на
високообразования османския държавник Митхат паша става ясно, че „Между
българите има повече от един милион мохамедани. Тези мохамедани не са дошли от
Азия, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи,
преобърнати в исляма през епохата на завоеванията и следващите години. Това са чада
на същата тази страна, на същата тази раса и от същото това коляно“ (Митхат
паша „Турция в своето минало, настояще и бъдеще“, стр. 1152 на френското списание
„Ревю сиантифик дьо ла Франс е дьо л`етранж“, година VІІ, януари-юли 1878 г., Париж).
Редица събития от модерната история на Република България са също така
пренебрегнати и оправдани на база историята на държавата. „Възродителният процес“
и „Голямата екскурзия“ са само част от тях, иницииращи етническо напрежение между
български съграждани. Проведените от Българската комунистическа партия в началото
10
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В края на обстойния анализ авторът коментира сегашната ситуация в
държавата и настроенията между различните етнически групи:
Вековните противоречия и до ден днешен носят своя отпечатък в лицето на
дискриминация срещу хората, самоопределящи се като български граждани с
турски произход. Такова поведение, изразено в нетолерантност към различията
в религиите и традициите, говори само и единствено за проблемите, касаещи
липсата на ясно и последователно българско самосъзнание и на ценности от
глобално значение. Толерантността, равенството, антидискриминационното
поведение и разбирателство са само малка част от промотираните качества на
един европеец, все още неусвоени от българския народ. В допълнение трябва
да бъде пояснено, че възможната причина за липсата на модернизация и
развитие в страната може да се крие точно в тази народопсихология. Вместо да
изключват социално етнически групи, които могат да допринесат за
съзряването и обогатяването на общността чрез техния културен и езиков
принос, държави в преход от традиционно към модерно индустриално
общество трябва да вземат примера на други нации, възползвали се от
капацитета на различните общности в страните си. (Танер Исмаилов)

Сред държавите, чиито нации не се възползват от „капацитета на
различните общности в страните си“, наред с България са за съжаление повечето
балкански страни, сред които Турция, Македония, Сърбия, Косово, Албания,
които продължават да действат до голяма степен като барутен погреб с мощна
разрушителна сила. Не може другостта в интракултурен план да се възприема
само като заплаха – например в лицето на кюрдското малцинство в Република
Турция официалната власт вижда единствено терористичен потенциал, което е
повод за вътрешна и външна експанзия спрямо него (вж. актуалните събития в
Сирия). Не е оправдано също, следвайки гледната точка на толерантност на
Танер Исмаилов, да се арестуват журналисти и професионалисти (учители,
професори, магистрати) поради различия в позициите с официозната политика
(нарича се свобода на словото). Немислимо е в демократичния спектър да
касираш избори в Истанбул, защото не е спечелил твоят кандидат, а
кандидатите на опозицията профилактично да бъдат „сготвяни“ като обвиняеми
от зависимата съдебна система. Всичко това е причината Република Турция да
не може да се вгради в системата, наречена човешки права и свободи, въпреки
икономическата си мощ и въпреки социалната активност на почти половината

на 1970те години и продължили до края на XX век насилствени асимилации на
мюсюлманското население, наложени под формата на принудителна смяна на арабскотурските имена с български, на ограничения в използването на родния език от
представителите на тези групи, на насилствено потискане на техните обичаи и ритуали,
както и изповядване на тяхната религия са само част от примерите, прекъсващи процеса
на интеграция на турското население в България.
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си граждани, изразили в референдум несъгласието си с актуалното авторитарно
управление на страната.
Друг пример за интракултурна чуждост е направеното от Пламен
Пенчев проучване: Интракултурна чуждост (по възрастов признак) –
отношение на децата към възрастните родители. Изследването е проведено
в няколко различни среди: дом, в който съжителстват три поколения; продавач
на ежедневни медийни издания на оживена автобусна спирка, контактуващ с
многобройни минувачи; село, в което съжителстват българско, турско
население, местни роми и роми пришълци.
(1) Първата част на изследването разкрива отношението между три
поколения: родители – деца и грижата за остарелите родители. С
напредването на възрастта на родителите възниква нуждата от
полагането на постоянни грижи за тях. Изводът е за доминирането
на патриархалните и моралните добродетели, наследени с времето в
българската културна общност, въпреки различията между
поколенията, водещи нерядко до конфликти. По въпроса за грижата
за възрастните всички анкетирани потвърждават единодушно, че тя
е отговорност на членовете на семейството, а не на социална
институция – последното е тенденция в годините след промените.
(2) След кратък разговор-беседа с една продавачка на вестници на
оживена автобусна спирка в най-големия бургаски квартал „Меден
Рудник“ се стига до извода, че повечето хора там са се преселели в
големия град от околните села на областта. Голямата част от тях са
на мнение, че полагането на грижи за родителите и възрастните хора
е задължение на член от семейството.
(3) В село Пирне, община Айтос, с помощта на кмета и местната
администрация е проведена среща с мнозина жители на различна
възраст. Голяма част от тях работят в земеделските кооперации,
други при частни предприемачи. В селото има действащо основно
училище, в което учат деца от три села. Училището е добре уредено
и поддържа добър социален пакет по отношение на децата. В селата
наоколо живее младо население. По-голямата част от младите
живеят с възрастни хора и полагат грижи за тях. В селото има само
един човек, който е обгрижван в социален дом, защото има
здравословни проблеми на психична основа. Всички са на мнение,
че грижата за родителите е дълг на член от семейството. Селището
наброява много жители, включително пришълци, сезонно
ангажирани със земеделие. Хората там са жизнени, контактни и
социално активни. Остаряването според повечето хора в
пенсионерския клуб е физиологичен, а не социален процес. В
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Трите ареала на проучване показват недвусмислено, че независимо от
съвременните тенденции и възможности обгрижването на възрастните хора е
дело на разширеното семейство с участието на няколко поколения. Традицията
е строго пазена и се свързва с изконни общочовешки ценности, разпространени
в много други културно-религиозни общности. Като доказателство за това
изследването е допълнено от представянето на два примера – от Сирия и от
бившите съветски републики: Семейство възрастни родители (католици) с деца
и внуци, наброяващо 12 човека, тръгва от Сирия и търси подслон далеч от
родината си. Те изповядват водещи принципи във вътрешносемейните
отношения: обич и уважение към майката, почит към бащата и по-възрастните;
почит и уважение към учителите, родолюбие и силно емоционална
привързаност към етноса и културата му. Изброените ценности са приоритет и
в мултикултурна Русия, в бившите съветски републики като Украйна, Беларус
и др., където наблюдаваме нисък социален статус на пенсионерите и
ограничения в личен план. Това отчасти вербално се компенсира с изрази,
евфемизиращи (в много други култури) „възраст“ и „остаряване“ (обичат да се
обръщаш към тях с „момичета“ (девушки) и „момчета“ (ребята)), както и чрез
дрескода – прекалено са взискателни към външния си вид и държат винаги да
са прилично облечени, разбира се, според нивото на доходите и модните
традиции в съответния регион.
Диаметрално противоположен е културният стандарт в Западна
Европа – с помощта на добре развита и коректна социална система грижите
както за възрастните хора, така и за деца в риск се поемат изключително от
държавни структури, а не от семейството. Причината в България роднините да
заместват официалните институции е хаотичната, некоректна, бюрократизирана
и лошо финансирана социална система, както и принципът „всеки да се оправя
сам“.
Резултатите от изследването са повод да се разграничат два вида
културни стандарти – „индивидуалистичен“ (аз-ът е по-важен – САЩ, Западна
Европа) и „колективистичен“ (интересът на колектива е на първо място – Азия,
Африка, Латинска Америка, Източна Европа, Балканите). Колективистичните
култури, които представя изследването, се отличават с родова клановост, докато
при индивидуалистичните култури семействата са нуклеарни, при тях липсват
постоянни отношения с останалата част от рода, постоянен контакт дори между
членовете на едно семейство, след като децата навършат пълнолетие.
Колективистичните култури са относително затворени, грижат се за своите и
по-често са безразлични към другите, към чуждите. За разлика от тях
индивидуалистичните култури не са готови да се грижат за всички в групата.
Всеки индивид има правото да избира и сам да решава какво ще прави с живота
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си. Личното мнение на всеки човек е от значение и то трябва да бъде изразявано,
което води нерядко до конфликтни ситуации. Докато колективистичните
култури функционират в относителен консенсус, при индивидуалистичните е
налице разминаване между различни схващания за живота и света. В този
смисъл грижата за възрастните хора (при домининиращата роля на индивида)
дори тогава, когато те са в безпомощно състояние, може да се интерпретира като
вид опекунство и намеса в личната сфера. Опозицията предизвиква още едно
деление – поемане на риск, характерен за индивидуалистичния житейски модел.
В колективистичните общности несигурността се избягва, като за тази цел
принадлежащите към нея индивиди живеят, консолидирайки се в тежки
ситуации, включително при грижите за възрастни и болни родственици.
Радикален поглед към интракултурната чуждост предлага есето на
Весела Нешева, чиито разсъждения се опират на многообразните процеси в
рамките на културната дифузия, протичащи особено интензивно в хода на
глобализацията:
Например никога не съм подкрепяла и разбирала сънародниците ни, които
решават да живеят извън родината ни, граничи ми с предателство. Но
осъзнавам, че възприятията ми към подобни ситуации и хора са крайни.
Въпреки това обаче има неща, които присъстват в ежедневието на всеки от нас,
свързани с други езици, с други култури, с други традиции. Неща, на които
смятам, че сме дали твърде много пространство в празниците ни и във всяка
една сфера от нашия живот. А това според мен е предпоставка за занемаряване
и забравяне на родното... (Весела Нешева)

Авторката обръща внимание на заобикалящите ни табели и надписи на
чужд език навсякъде по улиците, „…за да улесним чужденците, дошли ни на
гости за по седмица-две. Тук бих попитала някого, който живее в Лондон
например – там така ли е?“. Предавания, новини, реклами – изпълнени са с
чуждици, които създават известни трудности за определени групи хора: „Майка
ми е на 77 години и постоянно се налага да ѝ разяснявам на наш си език кое
какво означава и какво искат да кажат хората по телевизията“. Изложението
продължава с „фанатичното отбелязване на чужди празници“ и с прословутия
превод на Вазовия роман „Под игото“ като примери за преминаване на всякакви
нормални граници: („Да, признавам, че много от думите в него са архаизми, но
няма оправдание за това, че децата знаят какво е килър, поствам, тренд и пр., но
нямат идея какво означават думи като челяд, чучурче, глъчка, ятаган и др.“).
Опасността от подобни „влияния“ според авторката се крие в дозата,
подобно на всяко лекарство пропускането на мярата и мярката в този вид
„инфлуенца“ може да бъде фатално, дори пандемично – „…прекомерните дози
не водят до нищо добро, а умерените могат да помогнат, да бъдат в полза.
Всичко зависи от нас самите, защото човек винаги има право на избор“.
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Страхът от загуба на идентичност като процес неизменно съпътства
живота в процеса на глобализиране на света. Този страх представлява естествен
самосъхранителен рефлекс. Съобразно рецептата на авторката на есето обаче и
тук трябва да бъде спазена дозата, страхът като естествена реакция да не се
превърне в излишна паника, която е пагубна в социално отношение в днешни
дни (например в условията на пандемия от коронавирус). В едно истеризирало
общество, в което сякаш се превръща съвременното, е малко вероятна
възможността за свободен избор – най-голямото завоевание на цивилизацията.
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Бизнес и интеркултурност
Есето на Марияна Стойкова представя опита ѝ в бизнес отношенията
с предприемачи от Турция. Наред с характеристиките на бизнес средата
авторката очертава чисто човешки междуличностни връзки, които чрез
контактната хипотеза релативират естествената тревога от неизвестното,
съпроводена с „вълнение, очакване и немалка доза любопитство“:
Пристигнах в Истанбул! Град – конгломерат! Посрещна ме усмихнат
собственик продавач, покани ме, представи се и ме попита с какво може да ми
бъде полезен на развален английски и българо-руски! Казах какво търся,
започнах да разглеждам, човекът започна да сваля от рафтовете всичко, към
което се насочеше погледът ми, явно без да се притеснява, че след това отново
ще трябва да подрежда. Докато избирах неща, продавачът се подаде на улицата
и подвикна нещо. След няколко минути влезе момче с табла, върху която имаше
ароматен турски чай! Стана ми много приятно, почувствах се като специален
гост. Приключих с отделянето на стоката, от която се нуждаех, приседнах на
определеното място за „гости“ – масичка с два стола, чаят ми подейства
ободряващо и ми дойде съвсем на място. Разговаряхме с домакина, разказвах
къде се намира магазинът ми, какви са клиентите ми… Имаше още доста неща,
които трябваше да набавя, и моето търсене щеше да продължи по останалите
магазини. Споделих с търговеца от какво друго се нуждая и тогава настъпи вече
истинското ми изумление, когато човекът ми направи знак да го последвам.
Излязохме и ме съпроводи до съседна уличка, където ми показа магазин, в
който действително имаше част от онова, което търсех. Там отново
посрещането и обслужването протече по същия начин, както и във всички
останали дюкяни и дюкянчета. (Марияна Стойкова)

Равносметката от представената среща с местните търговци авторката
синтезира както следва:
Първо: „Да се представят добре и клиентът да си тръгне доволен е от
първостепенна важност за тамошния търговец“.
Второ: „Не ги мързи да разхвърлят целия си магазин, само и само за да
покажат стоката си и не се сърдят, ако нещо не се хареса на купувача, просто го
отделят настрана“.
Трето: „Ако нямат нещо в наличност, насочват клиента къде да го
намери или директно го завеждат до мястото и не се възприемат помежду си
като конкуренция, а разсъждават така: „Днес аз съм му завел клиент, утре той
ще ми доведе“.
С една дума: „Ведри, спокойни, щедри, гъвкави… Мога да определя
работата си с турските ми партньори само с една дума: Удоволствие!“.
В личен план авторката акцентира върху фактора доверие („Случвало
ми се е многократно да ми изпратят стоката до България, без да съм я платила
предварително“). В обществен план тя е свидетел на нетипични
„институционални“ ангажименти на полицаи, които чистят асфалт, на
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таксиметрови шофьори, които, миейки колите, поливат близката цветна леха.
Тези детайли говорят много за нагласата, че всички и всичко е подчинено на
създаването на атмосфера, в която и домакини, и гости се чувстват еднакво
добре – отнасят се с респект един към друг: „... всички до един са облечени с
ризи и панталони. Няма местен с шорти, джапанки, анцуг, потник, дънки,
тениска и други подобни на работното си място. Това за мен е отношение и
уважение към клиента, госта, приятеля… към самия себе си. Култура ли е,
манталитет ли е, стратегия ли е… не съм питала, но явно дава резултат“.
(Марияна Стойкова)
Следващ пример за доверие и лоялност от страна на предприемача е
разказът за един изоставен панталон:
Всичко се случва в Сингапур. Била е модата на чарлстон панталоните и баща
ми влиза в един голям магазин за платове, в който имаш възможност с купен от
там плат да ти ушият каквото искаш. Търговецът му взел мерки, записал името
му, името на кораба и на кой кей се намира. Баща ми му платил и си тръгнал.
Панталонът му щял да бъде доставен след три дни. За лош късмет престоят им
бил съкратен и се наложило корабът да отпътува ден по-рано. Както се казва в
такива случаи, баща ми пил една студена вода, прежалил си парите и забравил.
Kолко бил изненадан обаче, когато след няколко седмици пакетът със
злополучния панталон го чакал на следващото пристанище. Представяте ли си
какъв шок е било това за всички. Този човек (търговецът) си е ‘загубил’ времето
да разбере кое е следващото пристанище, на което ще акостират, и е изпратил
пратката дори за негова сметка. И то на човек, когото почти сигурно няма да
види повече! Това ще се случи ли тук, в България?! Не съм сигурен! (Христо
Едрев)

В двата цитирани откъса е налице явно контрастиране на поведенчески
модели, преживени в български контекст: страхът на клиента от магазинера в
България, който се цупи, че е свалил всичко от рафта, а нищо не си купил
(клиентът у нас не винаги има право за разлика от клиента в прочутия постулат
на търговците по света), дрескодът неглиже в общественото пространство,
мръсотията около магазини и ресторанти, респ. възмущението от това без
последващо действие, стремежът да те „изпързалят“ в личен и обществен план,
„келепирът“ стои пред удоволствието от работата и пред лоялността спрямо
клиента – все мили родни картинки. Разбира се, гореизложеното не бива да се
абсолютизира – пазарът и конкуренцията все пак попромениха някои стратегии
в социалните и междуличностните отношения и в България.
Не е уместно също да се преекспонира високото качество на чуждото11,
тъй като винаги ще се намерят изключения и аргументи за алтернативно мнение.
В българския културен стандарт като че ли по-често от обикновено се прокрадва
нетагивен етноцентризъм, който представлява възхвала на другото, външното. Разбира
се, когато дадена практика е добра, тя може да бъде заимствана.
11
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Но едно е сигурно – на ниво лични контакти, било то в бизнес отношенията,
било то в чисто човешки план, се откриват повече автентични доказателства за
един или друг модел на поведение, отколкото в публично (рекламно или
пропагандно) разпространяваните клишета, стереотипи и предразсъдъци,
промотирани главно за целите на т.нар. „висша“ политика. Същевременно
определяното много често като клише „приоритет на собствената работна ръка
пред чуждата“ не е фикция, а реалност, както и упрекът в случаите, когато се
наемат чужденци, че чуждите ощетяват местните откъм работни места.
Последното е част от идеологията и стратегията на радикализираните движения
на Запад. Част от истината е, че много от тези работни места не са
привлекателни за местните жители, които предпочитат да се издържат от
социални помощи, но не се хващат на „черна работа“:
Преди няколко години свекърва ми чрез свои работодатели успя да намери
легална работа на съпруга ми в една от най-големите електроразпределителни
компании в Швейцария. Фирмата беше стабилна, поела беше огромна поръчка
и мениджърът нямаше претенции да наема само местни, търсеше и чужденци.
Това си беше цяло постижение, защото швейцарците вземат чужденци на
работа само ако им плащат в пъти по-малко, отколкото на местните, а договорът
на съпруга ми беше доста примамлив по отношение на заплащане, работно
време, социални придобивки. Водихме кореспонденция със секретарката на
собственика и мениджър на компанията, изготвихме договора и всички нужни
документи, таяхме нескрити надежди. Накрая от посолството на Швейцария
разбиха на пух и прах всичките ни очаквания, като излязоха с решение да не
одобрят договора, тъй като за това място управата на компанията спокойно
можела да наеме швейцарец, а не чужденец. Та дотам беше с нашата
швейцарска афера и мечтите да се установим и впишем в тяхната
действителност. (Таня Николаева)

Коментираните откъси са доказателство за т.нар. амбивалентно
отношение към другостта/чуждостта. Механизмът на възприемане на
другостта преминава през етап на медиирано запознаване с нея (чрез различни
информационни източници), етап на индиректно формирани очаквания, които
обикновено не се оправдават, етап на подозрителност и страхове, следват
частично или временно адаптиране и етап на развръзка – одобрение
(афирмация) или отхвърляне (негиране). Пример за подобен процес на
пристигане в чуждата култура е текстът на Димитър Бошнаков, емигрирал в
Прага с цел намиране на работа. Първата важна спънка в допира с чуждостта е
езиковата бариера, но не тя е решаваща за интегрирането в другокултурна среда.
Защото придобиването на елементарни езикови познания е обикновено въпрос
на време – средно интелигентен човек може да усвои най-необходимото
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буквално за няколко месеца. 12 Това, което разделя, са главно поведенчески
норми, основани на определен житейски модел – хора, говорещи един и същи
език, могат да имат коренно различни представи за поведение в дадена ситуация
в сравнение с хора, при които липсва общ език, но които изповядват една и съща
ценностна система. Езикът е важен дотолкова, доколкото транспортира в
комуникативен план определени етически норми и психологически нагласи.
Много по-труден е процесът на преодоляване на стигми, застигащи
българите в чужбина като например снизходителното, презрителното
отношение, основано на идентификация с българските роми, успели да се
сдобият с много лоша слава в Западна и Централна Европа и причинили т.нар.
репутационен, имиджов ефект. (Този (д)ефект многократно се отбелязва в
текстовете на студентите, затова и нееднократно е обект на анализ.) Липсата на
самочувствие у българите се основава според тях на внушението, че всички
българи са „такива“ като поведение, дори по цвят на кожата13. Но това е само
част от проблема. Решаващо от страна на западноевропейците е недоверието
към хора, идващи от Изток (Германия така и не успя да преодолее
противоречието между отдавна вече несъществуващите ГДР и ФРГ). Дори
представителите на бившите социалистически страни, в конкретния случай
чехите, с които делим общо минало в Съветския блок, имат резерви спрямо нас.
Опитът на студентите, писали по тази тема, показва същевременно, че
предубежденията много често се разсейват в хода на съвместното общуване:
„Когато след шест месеца решихме да прекратим престоя си, хазяите ни
изразиха недоумение и ни питаха какво ще правим в България. Бяха свикнали с
нас и искаха през лятото да ни заведат в тяхното село, за да ни покажат къщата
и градината си“ (Димитър Бошнаков). По-трудно преодолими са шаблоните в
собствената ни глава – това, че другите имат едно на ум за нас, че ние сме все
аутсайдерите, „най-бедните, най-корумпираните“ в Европа, ролята на жертвата
и мъченика доста често се „играе“ от страна на българите, и то с мазохистично
удоволствие, сякаш е оправдание за това, което сме. Опитът ни навън ни кара
Освен това изследвания показват, че влиянието на думите в интеркултурно отношение
е само 7%, 38% е делът на интонацията, тона, височината на гласа и 55% се пада на
езика на тялото.
13
Белегът цвят на кожа, който може да бъде културен маркер, но и свойство на
външния вид на отделния човек, е проблематичен в идентификацията не само за
българите: „Нямах много голяма възможност да общувам с румънците, но ми направи
впечатление, че половината от тях са с много мургав цвят на кожата, точно като нашите
роми. Помислих си, че това са румънските роми, но брокерката, с която се срещнахме,
за да ни настани в квартирата, малко ме обърка. Тя също беше много мургава, за разлика
от мнозинството роми в България обаче бе високо образована, интелигентна и владееше
отлично английски език. Това ме хвърли в смут и така и не ми стана ясно дали
половината румънци са мургави, или те, за разлика от нас, са успели да интегрират
ромите си“ (Ралица Димитрова).
12
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все пак да се отърсваме от самосъжалението и, връщайки се в България, да
погледнем критично на това, което ни заобикаля: „Когато се върнахме в
България, още в София започнаха да ни правят лошо впечатление мръсотията и
някои стари и неугледни сгради. Което е предпоставка да започнем да
действаме, не само да регистрираме негативите“ (Димитър Бошнаков).
Почти целият корпус от изследвани текстове тематизира т.нар.
критическа дистанция спрямо собствената култура, която е абсолютно
необходима, за да я видиш отдалеч и да прозреш неща, които, бидейки в нея,
няма как да забележиш. За това говори и метафората, която авторът използва, за
да експлицира чувството, обземащо го в „чуждата страна“:
...дали поради физическата отдалеченост или поради друга причина,
представата в ума ми е все едно плувам в море или океан на голямо разстояние
от брега. Вероятно и символиката с периода на престоя ни допринесе за това
България да ни се стори още по-привлекателна отпреди – заминахме в началото
на есента, на 27 септември, и се завърнахме в началото на пролетта, на 30 март.
Първото нещо, което направихме, още щом пристигнахме в Шумен, беше да се
качим на платото, което толкова много обичаме, и заедно да се насладим на
свежия пролетен въздух и цъфналите люляци (Димитър Бошнаков).

И хубавото, и лошото ни убягват, когато сме потопени в тях.
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Архитектура. Ментални измерения
Първата разлика в културно отношение, която българинът забелязва,
излизайки навън от страната, е екстериорът и интериорът на жизненото
пространство:
При навлизането ни в Унгария картината рязко се смени. Стана много пооживено около нас. Беше друг свят, чист и подреден... Това, което ме накара
сериозно да се замисля, бяха хората, които тичаха сутрешния си крос в
градините на двореца, заобиколени от прелестни шадравани, фонтани и цветни
каскади. Зачудих се какво ли е всеки ден да тичаш в приказните градини на
дворец, вместо по мръсните български улици, целите в дупки, заобиколен от
улични кучета и избуяла трева. Зачудих се какво ли е да израснеш, гледайки
навсякъде дворци и красота, както във Виена, и колко ли различно това оформя
мисленето и нагласата на тези хора в сравнение с тoва, което аз съм получила.
В този момент освен възхита от видяното, изпитвах и срам от мястото, откъдето
идвах... (Ралица Димитрова)

Екстериорът и интериорът са не само архитектурни и дизайнерски
маркери, те представляват културни стандарти, които не се изчерпват
единствено с ефекта на представителност. Тези артефакти определят начина на
възприемане на света, мисленето, нагласите и действията на човека. В този
смисъл е от значение дали си израсъл в сива панелка с порутени стени и
стълбища, стърчащи железа и опасно надвиснали балкони в безутешен квартал
силоз (такива квартали съществуват и на Изток, и на Запад) или в еднофамилна
къща в китно българско или алпийско селище (такива селца и градчета имаШЕ,
имаЛО в България)14, или в „санираните сгради“ на Букурещ: „Къщите или
блоковете на цели улици бяха напълно еднакво направени, но избраните цветове
бяха стилни, естетични и приятни за окото. Това създаде у мен усещане за
подреденост и чистота“ (Ралица Димитрова).
Видът на външната и вътрешната архитектура е от решаващо значение
за човека, бетонът и панелите често влизат в главата и унифицират мисленето,
следователно външното не е само фасада, външното влияе на вътрешни процеси
като усещания, душевност, духовност, менталност.
Текстът на Ивайло Секилариев демонстрира връзката между
екстериор и интериор, от една страна, и начин на живот, бит и мислене, от друга.
Архитектура, в която доминира естетиката, а не утилитаризмът (покрив над
14

Проблемът за запустелите български села по икономически и демографски причини,
особено след 1989 г., се тематизира нееднократно в опозиция с китните селца в другите
части на Европа, в случая в Германия: „И въпреки че мината отдавна не работи, няма
празни къщи, няма бурени по улиците, всеки дом е украсен с водопад от цветя, окосена
ливада и паркирани отпред поне два автомобила“. (Златка Пенчева)

68

главата), облекло, маниери, ритуали имат пряка връзка със самочувствието,
излъчването на обитателите на града, а от тук с начина на поведение и мислене.
Пристигнахме рано сутринта във Валенсия. Градът беше пълен със сгради на
по 300 - 400 години, а повечето от жилищните блокове бяха строени в началото
на XX в. и затова цялостното усещане беше за един по-зрял европейски град.
Това ми направи огромно впечатление и ми беше напълно чуждо, защото бях
свикнал със съвременната (социалистическа) българска архитектура, където
преобладават панелните блокове и самобитните кооперации, строени през 70те и 80-те години, при които естетиката е на заден план за сметка на ниската
цена на строителните материали. Следващата ни спирка беше в сградата на
общината на Валенсия в стил барок, отвътре приличаше на декор на
историческа драма. Всичко това ме притесни и ме накара да се чувствам малък
и незначителен, идващ от изостанала страна. След града и архитектурата му
започнах да се опитвам да разуча самите испанци и културата им. По улиците
хората бяха облечени много различно или както се изрази учителката ми –
„европейско“. Освен по облеклото испанците се различаваха от българите още
по маниерите, походката, прическите. Имаше някакво самочувствие в
излъчването им, което не бях виждал досега. Някои от тях изглеждаха като
облечени за фотосесия в модно списание. Отново се почувствах неудобно от
всички тези далеч по-съвършени европейци. (Ивайло Сакелариев)

Ралица Димитрова коментира виенския екстериор с файтоните, които
често иронично се аналогизират с нашенските „файтони“, които по улици и
пътища впечатляват чужденците. Те често се възприемат като атракции, по
Черноморието напимер, но извън курортите са си реалност, която съпътства
живота на определени групи хора. Полякинята Аня към българката Ралица:
Тя ми обясни, че е виждала такова нещо само като атракционна каляска за
разходка, но не и като ежедневно превозно средство. Попита ме защо имаме
толкова много. Тогава аз ѝ обясних, че повечето хора, които се придвижват с
каруци, са роми или възрастни хора от селата. Казах ѝ, че причината е в ниските
доходи и липсата на средства за закупуване на автомобил, поддръжката му и
зареждането му с гориво. (Ралица Димитрова)

Интериорът и споделянето му в т.нар. квартирни общности, много
разпространен модел на съжителство на Запад, е проблематика, коментирана
често в есетата в контекста на „дома като крепост“. Изключителната важност на
частното пространство за живеене (собствения дом) в българската традиция
рязко контрастира с модела „пачуърк“, при който няколко семейства обитават
една къща, като споделят общи помещения (кухня, всекидневна, тоалетна и
баня). Уж индивидуалистичният Запад приема подобни колективни форми на
съжителство, които изискват в огромна степен респект и съобразяване с другия.
Нещо, което е труднопостижимо за уж колективистичния Изток:
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...че там (в Англия – С.Б.) много семейства живеят в една къща под наем, като
всяко има една стая – спалня, а кухнята и холът са общи помещения за всички.
Тя сподели, че живее в една къща с двойки от България и Румъния. Всички били
задружни като едно голямо семейство, а тя и съпругът ѝ вече разбирали по
малко от българския и румънския език. На мен това ми се видя странно и си
помислих, че подобен начин на живот сериозно би ме затруднил, тъй като много
държа на своята свобода и самостоятелност. Не бих могла да живея с чужди
хора. Дори с роднини не мога да си представя да заживея отново, откакто се
изнесох от бащиния си дом веднага след като завърших гимназия. Не мога да
възприема как бих делила една кухня с още няколко жени, чиито хигиенни
навици и вкусови предпочитания може да са различни от моите. Само мисълта,
че чужд човек може да влезе в спалнята ми, ме ужасява, както и фактът, че ще
има ежедневен достъп до личните ми вещи и пространство. (Ралица
Димитрова)

Българите са показани в откъса като свръхиндивидуалисти въпреки
дългогодишните опити да бъдат „колективизирани“, особено по време на
тоталитарния режим. „Всяка коза за свой крак“ отразява написаното по-горе от
Ралица Димитрова. Никакви обединения не са възможни нито в битов план
(изключения правят обединения по икономически и финансови интереси), нито
в идейно-духовен план, в името на кауза. Надписът на фасадата на българския
парламент има изключително и само пожелателен характер и историческите
събития на обединяване са изключения, потвърждаващи правилото.
Чуждостта, освен в синхронен план, съществува, както бе отбелязано
вече, в диахронен план, особено за младите хора, родени на прага на промените
през 1989 г. или след тях. Пример за подобна историческа отдалеченост и
чуждост е поразяващата с мегаломанията и кича си сталинска архитектура на
парламента в Букурещ, предмет на размисли в цитирания текст. Тази сграда
буквално смазва посетителя не само с размерите си, но и с дворцовия си разкош,
нямащ нищо общо с прагматизма и деловитостта на парламентаризма.
Функционалността, която неотменно съпътства такива сгради, е заменена с
показност, сякаш не парламентът, а крал Михай е обитавал тези покои. Дори
богатите барокови дворци на висшата европейска аристокрация изглеждат като
уютни красиви вили в сравнение с каменното чудовище – символ на
тоталитаризма и авторитаризма. Подобни сгради са запазени във всички
източноевропейски страни, но все пак румънският колос минава всички граници
на мегаломанията. Посетителят е в буквалния смисъл малтретиран – по време
на многочасовата обиколка няма нито една възможност за сядане, за да не се
„осквернят“ (според екскурзовода) „светите“ плюшени кресла – призракът на
комунизма продължава да броди в тази вкаменелост на отминалата епоха:
Най-великото, което видях, бе сградата на парламента. Огромна, величествена
сграда, запомняща се, втората по големина в света, която се вижда от космоса.
Внушителните ѝ размери са: 270 м дължина, 240 м ширина, 86 м височина и 92
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м под земята. Има 12 надземни нива и 8 подземни (4 от които са използваеми,
останалите в различна степен на изграждане). В направата на сградата са взели
участие около 700 румънски архитекти, а при строителството са използвани
изключително румънски материали – дърво, мрамор, дялани камъни и др.
Говори се, че строежът е погълнал над 3 милиарда долара, които били буквално
изгладувани от обикновените румънци. В строежа са участвали над 20 000
работници. Впечатлиха ме тежките кадифени завеси, дълги по 4-5 метра, и
огромните килими, машините за чието изтъкаване са били внасяни в залите,
защото иначе е нямало как да ги внесат в сградата. Цялостната стилистика ми
се стори доста кичозна, защото навсякъде имаше блясък, златни кантове,
шарени цветове и множество ултраскъпи вещи на едно място. Думите, които
ми хрумнаха, бяха: цигания и мегаломанИя“. (Ралица Димитрова)

Синтезът в края на есето е метафоричен – „цигания“ не е етническа
стигма, а визира необяснимата показност и липса на мярка, характерна за
източните режими преди 1989 г., а и в периода на посткомунистическия преход.
Интересен факт е, че след демократичните промени в страната се появяват
напълно сериозни предложения сградата да бъде срината със земята. В крайна
сметка, тъй като изпълнението на проекта е в твърде напреднала фаза, Румъния
решава да запази и довърши построеното. По този начин сградата остава
паметник на тоталитаризма, но и на посттоталитарната епоха, в която влизат
източноевропейските страни и която в много отношения (политически,
икономически, манталитетни) е продължение на авторитарните режими,
повтаряйки в други конфигурации практики от миналото.
Друг проблем, свързан с местоживеенето, е „инфраструктурата“ на
човешките взаимоотношения в големия/малкия град и на село. Текстът на
Снежина Раева потвърждава отдавна наложилата се представа за
отчуждението в големите градове (съседите не се познават и не се поздравяват)
и манталитета в малкия град (всички се познават), на село (всички са роднини).
Изключенията само потвърждават правилото.
Израснах във Варна и може би това до голяма степен е променило, дори
изкривило представата ми за света. Свикнала съм хората да те подминават, без
да те поздравяват, да те гледат накриво, да мислят само как да те прецакат или
да извлекат полза от теб. Всеки се е затворил в собствената си черупка и се
опитва да оцелява, без да се интересува от другите. Живея в 5-етажен блок.
Поздравявам се с 2-3 семейства, а останалите дори не познавам. С тях просто се
разминаваме като бързите влакове – всеки по пътя си. Забравил си ключа за
входната врата? Звъниш на някого по домофона, за да ти отвори – е, отваря ти...,
без да те попита кой си и къде отиваш, и ти тръшва слушалката безцеремонно.
Нещата малко се промениха, когато започнах да уча в Шумен. Въпреки че
блокът е много по-голям –14-етажен – и с много повече апартаменти, напълно
непознати хора ме поздравяват в асансьора и ми пожелават „Приятен ден”. Ако
помоля за помощ, сигурна съм, че няма да ми бъде отказана. Не оставайте с
впечатление, че във Варна хората са само студени и равнодушни, а в Шумен –
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само благоразположени. Хора всякакви и навсякъде. Но ако искате да срещнете
сърдечни и отзивчиви човеци, в по-малкия град шансът ви ще бъде по-голям.
(Снежина Раева)
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Брутно национално щастие вместо брутeн национален продукт
Въпросът за щастието не е въпрос единствено на пари, колкото и
клиширано да звучи подобно твърдение. Текстът на Илияна Костова разкрива
онези общочовешки ценности (културни универсалии), забравени в забързаното
(цивилизационно) развитие на Европа. Допирът между две толкова различни
култури (Азия и Европа) откриваме в диахронен план като пример за културни
универсалии, за сливането между културите (вж. Trojanow 2009). На преден
план излизат сходствата – ние всички се раждаме, ядем, храносмиламе, растем,
съзряваме, остаряваме, умираме. Приемането на различията е дълъг процес,
който протича с различна продължителност в зависимост от това доколко сме
готови да се адаптираме към тях и да се интегрираме. Позабравени са
ценностите на старите българи, които българката открива в далечна Азия –
допира със земята, с природата като цяло, трудa, вярата, житейската философия
за приоритет на състраданието и добротата и игнориране на омразата, гнева,
невежеството, алчността. Дори унификацията на облекло и архитектура,
заклеймявана от индивидуалистките настроения в Европа и Америка, се
превръща в символ на заедността:
Животът и традициите в Бутан – чужди или забравени от нас
Една класация преди няколко години „Къде хората се определят като найщастливи“ насочи вниманието ми към малка, почти неизвестна за мен страна –
Бутан, сгушена в Хималаите между Индия и Китай. Потърсих информация за
нея, прочетох няколко статии и пътеписи, които увеличиха интереса ми да
разбера как хора, живеещи в бедна страна, могат да определят себе си като
щастливи и защо по-голямо значение да има т.нар. брутно национално щастие
вместо брутният национален продукт. Още с пристигането ми направиха
впечатление служителите на летището, мъже и жени, в специфични
традиционни дрехи. Реших, че това са униформи на самото летище, но
изненадата ми беше още по-голяма, когато навън ни чакаха екскурзоводи,
шофьори в подобни униформи. Оказа се, че в Бутан не само учениците, но и
всички работещи са задължени, като ходят на работа, да носят тяхната
традиционна носия – „кира“ за жените и „го“ за мъжете. И никой не протестира
срещу това – помислих си „къде са им правата на човека“, защо не протестират,
при условие че не е толкова удобно, особено за мъжете, да ходят с поли и тричетвърти чорапи. А те го правят с гордост и достойнство. Още в столицата
забелязах, че постройките, предимно къщи на 2-3 етажа, са с почти еднакви
фасади. Това се дължи на изискването дограмата да бъде унифицирана и с
украса, която я има и на покривите, макар и в различни тонове тя придава
сходен облик на сградите. Като добавя и планинския релеф, усещането ми бе,
че съм в някое малко градче, скътано между иглолистните гори на Родопите.
Въздухът е свеж, прохладен, движението на автомобилите се регулира без
светофори, но не се чуват досадни клаксони, сутрин се събуждаш от песента на
птичките. В близост до столицата беше първото ми посещение на местен
манастир, което направих с преход през гората. По пътеката на места имаше
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табели с различни надписи: „Всеки знае, че удовлетворението е истинско
богатство, дори без материални притежания“; „Изучавай природата, обичай
природата, бъди близо до нея, тя никога няма да те предаде“; „Животът е
постоянна серия от справяне с последната бъркотия“ и др. Започнах да
разбирам, че за хората в Бутан от значение са неща, на които ние не отдаваме
първостепенно значение, или които по-скоро престанахме да ценим през
последните 25 години, променихме приоритетите си. С всеки изминал ден там
навлизах все по-навътре в страната, към селски, автентични и „бедни“ места и
се потапях по-надълбоко във философията на будизма. Хората живеят основно
в кирпичени къщи, задължително на два етажа и с типичната, колоритна украса
на фасадите. Екскурзоводът ни каза, че когато в селото някой започне да строи
къща, всички се събират да помагат. Във всеки дом има стая, превърната в нещо
като нашите олтари, където семейството пее мантри и се моли. Повечето
дворове нямат настилка, на пръст са. Хората се препитават предимно от
земеделие, отглеждат ориз, картофи. Трудно може да се говори за някаква
механизация на селското стопанство. Животът им не е лек, но вярата им е силна.
Основна цел на будизма е просветлението, но за да я постигне човек, е нужно
на първо място състрадание, доброта, липса на омраза, гняв, невежество,
алчност. Будистите следват средния път, пътя на мъдростта – умереност между
противоположностите на чувственото удовлетворяване и самоумъртвяването.
През цялото време докато бях в Бутан аз се чувствах у дома си, отдадена на
тишината, спокойствието, безметежността, които откривам в планините и
малките градчета и селца у нас, където все още срещам чисти, искрени,
отзивчиви, топли хора, които не препускат и не се надпреварват с времето. И
най-важното, докоснах се до ценности, в които бях възпитавана и аз, моите
връстници и поколения преди нас, които днес за съжаление не са на почит, дори
някои от тях звучат смешно, но именно те правят един цял народ щастлив.
(Илияна Костова)

Описаните от авторката впечатления и направените изводи
демонстрират тезата за измеренията на другостта/чуждостта, достигащи до
основни общочовешки ценности, до житейски философии, напълно лишени от
меркантилността и консумативността на съвремието. Ценностите се разбират не
като формалност (което се случва с механичното им деклариране, без реален
пълнеж – например т.нар. евроатлантически ценности в политическия дискурс),
а като инструменти за организиране на света, като средство за умерен и щастлив
живот. Адаптацията към различията е процес на добавяне – липсват
крайностите, мъдростта се състои в нюансите на „средния път“. Всяко ново
поведение, всеки различен светоглед се приобщава, включително
нетрадиционните, нестандартните стилове на общуване – т.е. културата се
разглежда като протяжност, като нещо, което се развива и тече, а не като нещо
статично и завинаги установено. Това не противоречи на традициите, които се
запазват и в съвременен план, модифицирани, а не канонизирани и превърнати
в догма.
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Още един пример показва, че щастието е не само въпрос на пари и
възможности, а и въпрос на нагласа:
Завършила съм ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров” в Шумен през 1994 г. Това
наистина беше доста отдавна и като върна лентата назад, не мога да си спомня
точната година, когато в нашите часове по английски език започна да преподава
мисис Уилямс. Тя беше мила възрастна дама с почти бяла коса и очила с голям
диоптър на около 60 години. Не знаеше български, но всичко, което имаше да
ни каже, успяваше да го обясни, къде с думи, къде с мимики, жестове, показване
на предмети и по всякакви други начини. Тя пееше, рисуваше и ни даваше
много задачи игри и най-вече много, много се смееше. Та, тази слабичка и
висока жена успя да ни научи на много неща и най-вече успя да ни даде любовта
си. По онова време почти не бях срещала такива преподаватели, въпреки че съм
имала най-страхотните учители, които и до днес помня. Разликата в
излъчването и в поведението беше голяма. Дори и твърде малка, още тогава си
дадох сметка, че това се дължи на начина на живот. Точно това правеше мисис
Уилямс толкова интересна за нас. В присъствието ѝ се усещаше една лекота и
сигурност, тя пърхаше, докато общуваше с всеки и даваше всичко от себе си. В
България по това време животът беше много труден. Хората се държаха един
към друг студено, резервирано и намръщено – и сега е така . Помня, че всички
се оплакваха, в магазините нямаше почти нищо (времето на опашките за
банани). Да успееш да си купиш нещо по-хубаво винаги ставаше по „втория”
начин, т.е. с връзки. По тази, а и по много други причини почти 70% от
съучениците ми днес са граждани на Света. Моята най-добра приятелка от
години живее във Ванкувър, Канада. Братовчед ми и мой съученик са в
Германия. Имам съученик зъболекар в Лондон. Други мои съученици живеят в
САЩ, Италия и Испания. Къде е по-добре – в чужбина или в България, никой
не може да каже, а и е тема на друг разговор, но хубавото е, че всяко лято ние,
които сме тук, посрещаме гости и имаме възможността да се докосваме до хора,
идващи от друга среда. Ние всички сме си същите, по един или по друг начин
това са хората, с които сме израснали заедно, отношенията помежду ни са
същите, но разликата в начина на живот ни е променила, малко или много.
„Чужденците”, както ги наричам аз, са много по-уверени, по-директни и далеч
по-усмихнати и щастливи, по мое мнение. Това в никакъв случай не се дължи
на по-лесен живот. Защото в чужбина трудностите за емигрантите са също
много, по-скоро разликата между тях и нас аз отдавам на промяната в
ценностите, в преосмислянето им, в перспективата за по-добре уреден живот
или може би в „светлинката в тунела”, така да се каже. След тези мои летни
срещи често размишлявам защо ние българите сме толкова тъжни. Защо
чужденците харесват нашата балканска „народопсихология“, а ние всъщност
дълбоко в себе си не сме такива, каквито се показваме? Да, ние сме много топъл
народ, гостоприемни, но напоследък много, много тъжни. Освен тези летни
срещи всяко лято прекарвам време в селото на родителите ми Аврен,
Варненско. То е китно село, община с добра инфраструктура, заселена с много
англичани заради уникално чистия въздух и природа. Наблюдавам ги.
Общуваме. Интересни са. Различни. Винаги са заедно в дворовете на домовете
си. При тях най-голямата ценност е семейството. Това няма как да не ти направи
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впечатление, защото винаги и навсякъде са по двойки. Винаги е шумно и
весело. Пият много бира. Често пеят. Карат мотори и много се забавляват. Дори
си имат тяхно заведение – бар. Споделят, че за тях тук е прекрасно и че живеят
лесно. (Миглена Данчева)

Това, което обединява т.нар. „чужденци“ в лицето на учителката по
английски, на българските емигранти, на английските съседи, са не само
материалните възможности, но и изкуството да се живее, което не изключва
преодоляването на трудности и решаването на проблеми. Смехът, забавлението,
оптимизмът, самочувствието са „заработени“ с труд и с нагласата да бъдеш
добър към другите. Те харесват българите, оценяват качествата им, проблемът
е, че българите не могат да се самосъзрат като такива, каквито се отразяват в
очите на чужденците. Тъгата, драмата, трагедията, фатализмът, чувството, че са
жертви, надделяват, сякаш за да опровергаят всички добродетели, които виждат
у тях другите.
Трудният начин на живот и фасадната демокрация са вероятно само част
от причините за този български песимизъм. Сред дълбоките причини е
рефлексът за оцеляването, възпитаван или насаждан от края на Второто
българско царство (Асеневата епоха). Българите са дълбоко разделени, не са
солидарни, спасяваме се поединично, разединена маса от хора, които нямат
съзнание за защита на гражданските си и човешки права. Докато балканските
съседи (гърци, румънци, сърби, дори турците в Анкара, Истанбул, Измир) не
търпят произвола на властимащите, на политическия дилетантизъм и на
ограничеността на псевдоелитите, ние сме превърнали именно търпението във
висша добродетел и сякаш се гордеем с това. Вероятно много от младите и
образовани наши сънародници избягаха и продължават да бягат именно от този
тип „българщина“, от това малодушие и липса на инстинкт за самосъхранение.
В края на разсъжденията за „щастието“ добавяме нов ракурс – щастието,
семейството и приятелите да са в България, „…не ни делят граници и други
светове. И съм много благодарна затова“ (Ани Ангелова). „...не е лошо човек
да излезе извън границите на своята страна.Това е житейски опит , който може
да бъде предаден поколения наред. Няма нищо срамно в това да не успееш в
дадена чужда страна, не всеки може да издържи психически. Едни харесват
живота в чужбина, други, обратно, предпочитат сигурността в рамките на
своята страна, да са покрай близки и роднини“ (Симеон Антонов).
С риск да наруша обективността на изложението, се присъединявам „с
душа и сърце“ към чувството да живееш относително „близо“ до деца и внуци,
до възрастните си родители, независимо от многочислените продължителни
престои, независимо от позитивния ми житейски опит в различни европейски
страни и култури и въпреки критичното ми отношение към социалната
действителност в България.
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Българите по света и у нас
Въпросът за отношенията българи – българи в чужбина е достоен за
детайлно изследване в отделна студия. Че то не е еднозначно, показва поредица
от анализираните студентски есета.
„Познавам хора, които крият, че са българи, и ги е срам от това“
Срещнах много различни хора от различни нации с различна култура и
манталитет, но нищо не ми направи толкова голямо впечатление както
българите. Повечето от тях не знаеха езика, оправяха се както могат. Типично
качество на българите е хем нищо да не знаят, хем да са много нахални,
наперени и невъзпитани. Типични байганьовци. Редовно ми се случваше да
срещам наши сънародници в градския транспорт, които говорят на висок тон,
почти крещейки, да се бутат нагло, търсейки място да седнат, да не отстъпват
място, когато има бременна жена или възрастен човек. Работила съм с румънци,
поляци и чехи, но като нас българите няма. Всички останали държат един на
друг, помагат си, дават всичко един за друг, а българинът гледа как да мине
тънко и да те прецака. Познавам хора, които крият, че са българи, и ги е срам
от това. В момента, в който чуят българска реч, било то в автобуса, или в
метрото, се правят, че не разбират. А когато някой българин ги попита нещо,
отговарят на английски и се правят, че не говорят български език. Познавам и
българи, които не полагаха никакви усилия, за да се приобщят по някакъв начин
към другата среда. Не знаеха език, не искаха и да научат. Ходеха на работа, за
да спечелят нещо, но и тя вървеше много тежко, защото без език си за никъде.
Преди да замина, бяха ми казали много да се пазя от българи и в никакъв случай
да не им се доверявам, защото вълкът козината си мени, но нрава не. И каквито
сме си тук, в България, такива си оставаме, където и да идем. (Кристияна
Димитрова)

Без да генерализира своя опит, авторката разрушава няколко силно
разпространени представи за българите, а именно природната им
интелигентност и адаптивност в чуждокултурна среда, както и българското
трудолюбие. В разказа на студентката присъстват две групи българи – а’ла бай
Ганьо, който говори високо, почти крещейки, и се самозаявява безпардонно,
дори нагло (Булгар! Булгар!), от една страна, и спътниците на бай Ганьо, които
се срамуват от този тип поведение. В тази образна картина сме Ние и Ние. Това
иде да подскаже, че никоя група не е хомогенна в културно отношение, че имаме
различни отклонения между двата екстрема. Тъжната равносметка в случая е
съждението, че каквито сме тук, такива сме и зад граница – хитреци и
интриганти. За разлика от изброените в разказа други националности, а към тях
ще добавим такива сплотени диаспори като евреи, арменци, руснаци, за които
културната принадлежност е равнопоставена като стойност на индивидуалните
приоритети, а в много случаи ги надвишава. И това не е резултат от
националистически или патриотични подбуди, това е придобитата в хода на
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инкултурация културно-религиозна и етническа солидарност. Обратното
наблюдаваме при българите, разединени както навън, така и навътре.
Следващата история идва в потвърждение на тезата за срама и
разделението, този път в интракултурен план:
Аз съм екскурзовод и съм с група англичани. Обиколката на стария град
Несебър и църквите приключва, всичко е минало чудесно, хората са очаровани.
Говорим си, задават въпрос след въпрос и неусетно стигаме до мястото, където
сме организирали обяд. Времето е прекрасно, влизаме в ресторанта и в един
момент настава страшна суматоха. Викове, псувни (на български, разбира се).
В центъра на събитията е собственикът на ресторанта, червендалест мъж,
откровено ниско интелигентен (имал съм предишни контакти с него), тип
‘бизнесмен’, ама от онези, от първото поколение, сещате се. Та човекът хванал
две по-тъмнички дечица за врата и ги изхвърля на улицата с гръм и трясък,
псувайки и викайки как му развалят бизнеса и да не се мяркат повече в ‘класния
му ресторант’. Дотук ОК, ще каже някой, гледка що-годе често срещана по
туристически обекти. Две циганета влезли да просят. ДА, ама НЕ! Оказва се, че
това са две пакистанчета, осиновени от английско семейство, и какво се случи
от този момент нататък, ми е трудно да ви опиша. Скандал! Срам! А още посрамна и абсурдна беше наглостта на собственика да иска някой (не знаеше
език, разбира се) да обясни на английското семейството как децата им приличат
на циганчета и как той е жертвата в случая. Едва ли не семейството му бе
виновно, че е осиновило подобни деца. Трябваше ни доста време, за да успеем
да успокоим потърпевшото семейство и всички други, показали съпричастност
с тях. Пътуването обратно беше тихо и тягостно. Семейството с ‘циганетата’
отказа да пътува с нас, беше си наело такси до Златни пясъци. Повече не ги
видях. (Христо Едрев)

Освен в манталитентно отношение – в случая расистко поведение към
децата и малцинствата – спазването на ред и правила е онзи културен маркер,
който отличава българското пространство от повечето други културни групи.
Като започнем от правилата за движение по пътищата и разделното
сметосъбиране, преминем през законовия ред и стигнем до неписаните правила
на етиката и морала, можем спокойно да защитим твърдението, че правилата у
нас твърде често се заобикалят и в това хората не виждат нещо нередно. Затова
и в езика се появяват фрази като „вратички в закона“ или „това не е разрешено,
но може да се уреди“. Затова и чужденците трудно разбират как се ориентираме
какво е позволено и какво не е в нашето ежедневие. (С уговорката, че българите
често успяват да повлияят на живеещите дълго време у нас чужденци, които
започват да действат на принципа на най-лекото съпротивление и на които често
това им допада.)
Обратното се наблюдава в другокултурни условия: „Редът и правилата
са част от света, където се чувствам добре. Това ми дава спокойствие и
сигурност“ (Надя Керимова). Цитатът е квинтесенция на многократно
тематизираната в изследваните есета метаморфоза между свое и чуждо:
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„Нормално е да се чувстваш чужд в чужбина. Когато обаче често се чувстваш
чужд в заобикалящата те родна действителност, е трудно да го приемеш“ (Надя
Керимова).
Темата за правилата и вината, за нагласата у българите да се чувстват
онеправдани има продължение в текста на Ивалина Дамянова и в много други
семестриални работи. Културен шок е, че липсват отегчени и намръщени
физиономии у чужденците, с каквито е свикнала авторката в България.
Българите действат на принципа: целият свят ми е виновен, че нищо не ми е
наред.
Тук се повдига отново изключително важният въпрос за любимата на
българите роля на жертва на съдбата, времето, историята, обстоятелствата.
Алтернативата в такива случаи е не да търсиш причината с далекоглед, а да се
погледнеш в най-близкото огледало. Това се отнася както за отделния индивид,
така и за цели общности, за всички социални дискурси – да се оправдаваш с
другите (византийци, турци, фашисти, комунисти, соросоиди) е любим похват
(в политиката например), който представлява компенсаторна (комплексаторна)
реакция за несъстоялото се настояще и за липсата на визия в бъдеще.
Продължение на коментираната проблематика „Българите по света и у
нас“ (вж. също Янкова 2014, 2017) е въпросът за адаптивността и интегритета
на българите, най-вече в интеркултурен план. Следващият разказ е ситуиран в
Есен, германски град, „оформен по европейския модел“, където авторът на
описанието попада „в нещо като ориенталски квартал (визирам
средиземноморската част на Ориента) или все едно си на малко квартално
пазарче в България – мръсно, шумотевица, по масите на кафенетата само мъже
(жените шетат) и т.н.“. В този контекст предлагаме анализа за липсата на
адаптивност на българите, попаднали в цивилизована Европа, за отсъствието на
стремежа да вземат доброто от приемната култура:
...като цяло при имигрантите от нашите ширини си личи един стремеж, може
би от чисто безхаберие, да запазват голяма част от културната си самоличност,
включително и тази, която им носи негативи. Следната ситуация ми е крайно
абсурдна и не мога да си я обясни – бягаш от собствената си родина, защото
нещата са зле; отиваш в страна, която е многократно по-напред от твоята;
използваш им всички блага, които те доброволно ти предоставят; накрая обаче
продължаваш да си живееш със същия манталитет и нагласа, с каквато си бил
и у дома си. И не ти ли прави впечатление, че може би точно тази част от
културните ти навици е в основата на това родината ти да е в подобно
положение и че може би поведението на новите ти домакини е предпоставка за
просперитета на съответната държава, в която си дошъл? Ако са хора на средна
възраст, е трудно да се очаква да се адаптират успешно. Правилно е поне на
децата си от ранна възраст да им показват по кой път да вървят – аз лично много
подобни примери не видях. Не зная кое е по-тревожното – това, че може би не
правят тази връзка между поведение, култура и просперитет или я правят, но
просто не ги интересува? ...смея да твърдя, че в основата на ширещата се днес
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ксенофобия в Европа не стоят толкова расови или религиозни белези, колкото
нежеланието на тези общности да се интегрират качествено в новите си родини,
а само да се възползват от придобивките на по-високото им социално развитие,
като при това отказват да се разделят с тази част от своята културна
идентичност, която пречи за пълноценното им интегриране в новата среда.
(Кольо Хубенов)

Чрез риторичните си въпроси и логически съждения авторът на
коментара показва липсата на способност за авторефлексия у голяма част от
българската общност (въпреки че подобна теза би била валидна в различна
степен за много култури по света). Страхът или стереотипът да се затвориш в
рамките на собствената си самодостатъчност надделява над реалната
възможност, излизайки от подобно състояние, да промениш себе си и тези
наоколо, та дори и цялата общност. Илюзорна е представата, че тези на пръв
поглед „простички“ взаимозависимости между манталитет и прогрес могат да
бъдат провидяни в масовия случай. Това, което е логично, тук се оказва
постижимо като изключение (привеждаме и примери за изключителната
приспособимост на българина в чужди условия), което потвърждава правилото.
Важен в този разказ е не просто въпросът за способността да се нагаждаш към
дадени условия, а да проумееш и реализираш на практика връзката между
позитивите, които възприемаш от другите, и потенциала да подобриш
качествено собствения си (индивидуален и социален) статус. Възрастовите
критерии, които поставя авторът на цитата във връзка с възприемането на
предложените тези, са неприложими – ако средата, в която израства младото
поколение не се замисля върху поведението си в мултикултурна среда, няма как
децата да го правят – разбира се, отново има изключения в положителен план.
Благодарение на многото въздействия в технологизираното ни настояще,
подрастващите биват многостранно и разнопосочно повлиявани, за съжаление
не винаги в посока плюс.
Социално значимият въпрос, който се тематизира в изложението, е за
многото паралелни общества, възникнали в пределите на мултикултурните
западноевропейски градове. Особено ярки примери за това са арабските
кланове, които са често обект на полицейски проверки, тъй като липсата на
интеграция в много случаи се превръща в проблем на правовата държава. В този
смисъл е основателно съждението, че не расовата и религиозна нетолерантност
са причина за ксенофобските настроения на Запад, а главно липсата на воля
(понякога и от двете страни) за съвместно съжителство и т.нар. източване на
социалните системи. Друг въпрос е, разбира се, неприемливото превръщане на
справедливите претенции на приемната култура към имигрантските общности
в политическа платформа на откровено националистически движения и партии.
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Маргинализиране на Другия. Активна толерантност
В есеистични студентски текстове от разглеждания корпус спорадично
се появява един особен ракурс в дискурса за другостта, свързан с хората в
неравностойно положение, които са с физически, ментални, психически или
други особености (обичайно, но и законодателно дефинирани като инвалиди).
Преди да анализираме третирането на този проблем от гледна точка на
студентите, трябва да отбележим, че въпросният вид другост е относително
рядко тематизиран в публичното пространство поради спецификата на
социалното развитие в комунистическа и посткомунистическа България.
Осъзнаването на този тип различие е възпрепятствано от дългогодишното
мълчание и изолация на съответните хора. Протестът на майките на деца с
увреждания (през второто десетилетие на настоящия век) също бе табуизиран в
продължение на седем години. Едва сега, когато се появиха палаткови лагери в
София и в други градове на страната, под натиск медиите бяха принудени да
реагират. Индиферентното отношение към този болезнен проблем продължава
и в настоящето от страна на политици и добре субсидирани неправителствени
организации – прави се опит да се неглижира проблемът, тъй като застрашава
конюнктурата на властта. Обществото частично подкрепя усилията на
протестите. Голямата част от масмедийната аудитория е, меко казано,
равнодушна, за да не кажем апатична към засегнатата страна. Липсва силно,
стабилно и компетентно гражданско общество, а доколкото го има, е успешно
разделяно на принципа на противопоставянето на слабите социални групи,
например хора със специални потребности срещу пенсионери. В резюме,
проблемите на хората с увреждания дълги години са държани встрани от
публичния дебат, затова и осъзнаването на този вид различност е бавен и труден
процес, който често се ограничава в пасивно съжаление и съчувствие. В
разгледаните студентски текстове най-често се появяват следните съждения за
тази социална група:
o За тях няма пригодени условия, в които да съществуват извън домовете
си;
o Те не разполагат със средства, с които да си осигурят ежедневието, което
имаме ние, „нормалните”;
o Те най-често остават скрити от погледите ни, не защото така им харесва,
а от невъзможност да се придвижват – като не ги виждаме, сякаш тайно
изключваме възможността съдбите им да застигнат и нас;
o Това е моделът на поведение, който предаваме и на децата си, страхът
от и съжалението към тези хора са се загнездили във всяка частица от
телата ни;
o Нямаме воля да ги накараме да излязат сред нас, боим се от това, което
ще чуем, проявяваме малодушие в общуването си с тях.
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Показателно е противопоставянето на този контингент от обществото на
т.нар. нормалност. Тезите за патологията, за изолацията, за страха, за срама от
общуването с тези хора кулминират в квинтесенцията: „Опазил Бог“. Става
ясно, че ние ги споменаваме само за да опишем някакъв потресаващ ужас, в
действителност трудно осъзнаваме, че те всеки ден живеят с този ужас. И без да
разбираме как в определен момент може да се окажем лице в лице с тях. А не
сме подготвени за това. Или ще ги залеем със съжаление, или ще ги нараним.
След подобни разсъждения логично следва въпросът дали всъщност
материалната бедност не предизвиква хирургическа интервенция върху
чувството ни за толерантност. Възможно ли е страхът от финансовата
безпомощност, в която ще се окажем (освен тази на недъга), да ни кара така да
извръщаме глави от тези хора. Защото ако за тях имаше условия и грижа, те
щяха да живеят нормално, щяха да са сред нас.
Отговорът на тези въпроси даваме с конкретен пример (за който лично
свидетелствам – С.Б.) за българка без един крак, заминала за Германия.
Противопоставени са два културни стандарта в отношението към хората с
физически увреждания: оказва се, че там не я приемат по начина, по който я
приемаме ние. Ходи на плаж без протеза и никой не я гледа вторачено. Ходи и
на състезания по бягане. Омъжи се. Съпругът нямал притеснения относно
липсата на крак (колко много влюбени български мъже имаше в нея, докато не
се стигнеше до момента, в който те погалваха не плътта, а пластмасата,
прикачена за тялото ѝ!). И по-удобна протеза ѝ купил. Кола, пригодена за
нейното състояние. Сега очаква дете (да се замислим, колко момичета инвалиди
в България са имали тази възможност!).
Продължение на проблематиката за социалното изключване е темата за
България и бежанците. Текстът на Мехмед Мухарем е представителен за
позицията не само на визираните 59% участници в социологическото
изследване от 2013 г. на тема бежанска криза, но и в голяма степен за
общественото мнение у нас. Не можем да отречем много от представените в
есето аргументи срещу приемането на бежанци: ниски доходи на голяма част от
населението, висок дял на безработните, демографска криза, мафиотизирана
държава, неспособна да защити гражданите си… Неблагополучното
съществуване у нас (своето) е противопоставено на разбирането, респ.
неразбирането на проблемите на бежанците (чуждото). Очевидно българинът в
това описание вижда повече негативи, отколкото позитиви в бежанската вълна,
застигнала нашата държава и култура, отчита и разпознава чуждостта като
заплаха и посегателство над своето, родното, ценностите; смята сирийските
бежанци за напаст, готова да разграби и малкото останало от „изстрадалата ни
родина“.
Според данните от национално представително изследване на „Екзакта
Рисърч Груп“, проведено през декември 2013г., обобщено в публикация на
dariknews), нарастването на бежанците в България е едно от най-негативните
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неща, случвали се в страната напоследък – това мнение се споделя от 59% от
българите. Най-крайни в своите възгледи са хората на повече от 60 години – т.е.
хора на възраст, която не им позволява активно да се борят за своето материално
благосъстояние, да отстояват своите граждански права. Те едва ли биха успели
да се защитят при евентуално възникване на конфликт, а такива конфликти са
възниквали и ще продължават да възникват най-вече заради липсата на
познания за другата култура. Масата от хора, намираща се в тази възраст, не е
отворена за чуждото и непознатото, не се интересува от проблемите на
бежанците. И как биха могли, „след като едва успяват да вържат двата края“,
след като едва успяват да изхранват себе си. На фона на високия процент
безработица в държавата и невъзможността ѝ да се погрижи адекватно за своите
граждани, приемането на бежанци изглежда в очите на „потърпевшите“ едва ли
не като кощунство. Пенсията на средностатистическия българин е около 300
лева (в най-добрия случай), а издръжката на един бежанец е около 1000 лева.
Смятам, че доста от нас, за жалост, могат да разпознаят своите близки
(родители, баби и дядовци, познати) в тази трагикомедия. Бих казал, че поскоро не разбирам и не приемам доводите на останалите 41% от гласувалите в
проучването: първо трябва да се погрижим за своето, а после за чуждото.
Разбирам, че сирийските бежанци не са напуснали родината си просто заради
някаква тяхна прищявка. Разбирам, че те самите не са виновни за положението,
в което се намират. Разбирам, че основните им човешки права биват
потъпквани, разбирам, че държавата им извършва геноцид спрямо тях.
Разбирам, че родината им всъщност вече едва ли някога ще бъде родина (в
пълния и истински смисъл на думата), но смятам, че моята родина няма
потенциала да им помогне по правилния начин, няма правилните инструменти,
за да приобщи този тип емигранти към нашата култура и ценностна система.
(Мехмед Мухарем)

Толерантността стига до констатацията „разбирам, ама не мога да
помогна, защото аз самият нямам средства за живот“. Математически
уравнението излиза. Това, което е спорно в тази (хипо)теза, е (естественото)
схващане за живота единствено като материалност. Мисловната алтернатива би
била контратезата, че България в най-бедните си години посрещна и спаси
арменци и евреи, спаси тракийските българи. Погледът назад в историята може
отчасти да ревизира така добре изчислената и пресметната конструкция за
неприемането на бежанци в България. Защото: „...границата между
,,чуждото“ и ,,своето“ е тънка, много лесно можем да се озовем от другата
страна; днес обществото, в което живеем, може да се счита за ,,свое“
пространство, но нищо не ни гарантира, че утре няма да сме в ролята на
,,чужденец“ или ,,различен“ в същото това общество“ (Мехмед Мухарем).
По тази причина от особена важност е дефинирането на много често
употребяваното понятие за толерантност. Да си толерантен на думи е
сравнително лесно упражнение. Да изтърпиш другия не означава, че си
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толерантен. Процесът е дълъг: започва с разбиране, приемане/неприемане,
признаване, зачитане на другостта. Но това са стъпки все още в пасивната фаза
на понятието. Да поемеш инициативата, да действаш в конкретни ситуации,
подобно на инициаторите на проекта „Василица“ на Иван Палабуюк, е крачка
в посоката на активната толерантност.
Толерантност в действие.
Или как „изневиделица“ можеш да се окажеш сред тези,
които досега си ненавиждал
Кое е времето, което може да приеме различните? Преди не приемаха хората с
увреждания, не приемаха грешките на младите, не приемаха субкултурите. В
днешно време освен хората с увреждания, грешките на младите, субкултурите
не приемаме ромите, емигрантите, хората, които се борят за правата си,
наричайки ги невъзпитани. Не приемаме решенията на децата, не приемаме
религиите, не приемаме времето, когато е много топло или много студено, не
приемаме тези без здравни осигуровки, не приемаме бедните. Колко много
„НЕ”, което ни обгражда и ни възпитава, колко много „НЕ”, което формира
децата и младите хора, колко много „НЕ” в опита да се създаде гражданско
общество. Да приемаш себе си, но да мразиш различните е не само липса на
възпитание. Възпитанието на принципа „НЕ“ е създало в нас страха от
различните, страха да бъдеш себе си, страха да погледнеш вътре в себе си...
Днес си станал рано за работа и бързаш, защото закъсняваш, и в един момент
си в инвалидна количка, поставен в графата „неравностойно положение“, и си
част от хората, които винаги си „ненавиждал“.
През 2003 г. група ентусиасти и млади хора НЕ приехме заобикалящото ни
общество и ценности, които се опитаха да ни внедрят. Създадохме свое
пространство, което кръстихме сдружение „Василица”, напук на всичко, което
ни спираше да бъдем толерантни. Сдружение „Василица” работи по посока
развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно
социално положение. За нас неформалното образование служи като форма за
организиране на взаимоотношенията на децата: развиват се функциите на
ръцете, краката, главата, пръстите, органите на речта, фината моторика;
формират се навици за трудова дейност, които осигуряват съществуването на
човека и влияят на цялостното му развитие. Също така се застъпваме за правата
на децата и техните семейства, като основен принцип за тяхното развитие са
устойчивите политики и използването на добрите практики за намаляване на
детската бедност. Доходното неравенство и бедността са едни от основните
фактори за социалната неравнопоставеност. Те влияят върху ранното отпадане
на децата от образователната система и неправилното им развитие. На прага
сме да отворим къща на куклите, в която ще работим с деца от бедни семейства.
Броят на децата, които никога не са притежавали нови играчки, расте,
независимо от техния етнос, култура, религия. Към настоящия момент сме
разработили програма и за възрастните, базираща се на хуманистичната
психология, като наблягаме на метода на Карл Роджърс за активното слушане.
С тази методика работим и с по-големите деца, на които им е сложен етикета
агресивен или лош.
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Нека разгледаме пирамидата на Маслоу – йерархична система на потребностите
на човека. Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 г.
"Теория на човешката мотивация" и по-късно е публикувана и разширена в
книгата "Toward a Psychology of Being".

Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу.
Степени (от най-ниската към най-високата):
Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс.
Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите
и внимание към себе си.
Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание,
постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
Духовни: познание, себереализиране.
Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да
премине към потребностите от по-високо ниво. Например, ако физиологичните
му нужди от храна и вода не са задоволени, човек не може да премине към
потребност от по-висок ранг – самоуважение.

85

Да разгледаме следната ситуация: човек, който живее в много добра социална
среда, има много добра работа, но е на квартира в големия град, научава, че е
уволнен поради грешка, която е допуснал. Записва се в борсата на труда, но
девет месеца не могат да му предложат работа, отговаряща на квалификацията
му. В този период от време той вече е изоставен от съпругата си, защото и тя е
забравила, че някога не е имала много високи финансови възможности, налага
се да не кара скъпа кола и да свие разходите си до минимум. Скъпата квартира
е заменена с жилище в посредствен квартал. Човекът все още е без работа и вече
без доходи. Налага му се да напусне и евтината квартира и да се прибере в
малкия град или село, от което е дошъл. И там няма работа, единственото нещо,
което нашият герой притежава, е високо самочувствие, продължава да
ненавижда беднотията. След една година той е в положението на всички бедни
хора в нашето общество и още по-мразещ.

Очевидно в описания проект не става дума за стихийни действия, а за
добре планирано и обосновано взаимодействие с целевите групи – т.нар. хора в
неравностойно положение. Дори събирането на средства, безспорно необходими
за подобни начинания, е само част от предпоставките – основната съставка е
ангажираността на хора и институции, работата с различните, като това понятие
е широкоспектърно – от героя на разказаната история, изпаднал в беда, през
местното бедно семейство до хората с друго ментално и физическо състояние,
до мигрантите, бягащи от война. Историята в края на разказа показва детайлно
пълзящия процес на радикализация („по-мразещ“) на хора в положението на
социално изключване – проблем, който стои в основата на все по-често
възникващите терористични атаки. Десоциализацията е основна причина за
цялостното състояние на обществения, медийния, политически дискурс, в който
„омразата“ (хейт) е главен герой.
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Хуманизмът – културна универсалия
Епохата на Просвещението в Германия роди наред с многото философи,
поети и произведения на изкуството сентенцията на Лесинг (от „Натан
Мъдреца“) за „истинската“ религия. Драмата на Лесинг задава важния въпрос:
Коя е истинската религия – християнство, юдейство, ислям? Отговорът е:
Истинската религия е хуманизмът. Той стои над всички религии. Този въпрос е
от първостепенно значение, когато става дума за различните култури, за
кулурните различия и универсалии, за Другия в различните му аспекти. Над
всякакво делене на културни групи и подгрупи стои принадлежността към
човешкия род и произтичащите от това ценностни ориентации: „Преди всички
други групи, в които участваме, да не забравяме, че основната група, в която
сме включени от самото ни начало, е човешкият род“ (Добромира
Климентова).
Тази културна универсалия е свързана преди всичко със съзнанието за
Аз-а и неговата съпричастност към цялото, състоящо се от уникални субекти.
Да осъзнаеш „себе“ означава да приемеш себе си като АЗ и границата, откъдето
започва Другият. Колкото по-наситена е връзката с Другия, толкова повече
успяваме да раз-ЛИЧ-им себе си и да конституираме отношението си с общото:
Интересен факт е, че децата се научават най-трудно и бавно да използват
местоимението „аз”. Защо ни е толкова лесно да обсъждаме другия? Да го
описваме, оспорваме, ненавиждаме или възхваляваме? Трудно обаче се
получава да усетим себе си като единица, различна и далечна от всички
останали на тази земя. Много по-лесно е да приемем, че сме различни,
отколкото еднакви и близки. Тази уникалност, която носи всеки от нас, е
плашеща. Да усетиш, че си един на брой, различен от всеки друг (въпреки
множеството прилики, които имаме помежду си), носи със себе си една
огромна, заливаща, тежка и задушаваща самота. Може би затова се групираме
така „на стада”. Множество и многобройни „стада” – християни, негри, евреи,
простаци, интелигенция и прочие. Страх ни е от вълка? Като единица сме слаби,
нали така беше казал и хан Кубрат... Затова ли е по-добре да се включим в някое
стадо и овчарят там да ни научи КОГО да мразим, КАК да го мразим.
(Добромира Климентова)

Текстът превръща в предмет на обсъждане важната релация индивид –
цяло в контекста на страха от уникалността на субекта (самотата, която плаши)
и на сигурността на масата, която те „пази“ („овчарят“), но може и да те
„задуши“ или „удуши“ („вълкът“). Инфантилизирането и протекционирането на
индивида в „стадото“ от страна на „овчаря“ е явление с фундаментална роля във
взаимодействието социум – индивид във всички области на обществения и
частния живот. Поантата на текста не е изненадваща – „Много по-лесно е да
приемем, че сме различни, отколкото еднакви и близки“. Много по-лесно е да
се делим по религия, етнос, статус, ценз и т.н., отколкото да приемем
събирателното „човек“ като основна детерминанта на отношенията помежду ни.
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„Човещината“ в ежедневното ни общуване се появява като проекция на
културните различия и в текста на Пламена Дикова:
Човекът, с когото живея, има собствен бизнес, пътува всяка седмица до Австрия
(и други страни), понякога пътувам с него. Ние, българите, много пъти сме
ставали свидетели на бой, напрежение, свирещи клаксони и псувни по пътя... за
разлика от Австрия. Когато има спряла кола, която не може да потегли поради
някакъв проблем, хората не процедират така, както тук… няма ги тези обиди,
няма заплашвания, натискане на клаксони. Хората спират, слизат, идват при
теб, питат те първо как си, имаш ли нужда от помощ... При катастрофа също се
държат по друг начин, може би не всички, но повечето отново спират, питат те
как си, а тук в България идват до теб и искат да те бият, обиждат и т. н . Не знам
дали е от културата им, от закони или просто са човеци... (Пламена
Дикова)

Следващите три есета обединяват темата за хуманизма и темата за
интракултурните различия. Чужди сред „свои“ и сред „чужди“, са т.нар.
български турци, преживели периода на комунистическия режим и неговите
посегателства към това малцинство по време на „Възродителния“ процес и
„Голямата екскурзия“.
За човешкото общуване религия, етнос, култура и обичаи не са от
значение
Преди да тръгнем за Турция („Голямата екскурзия“ – С.Б.), бях на 7-8 години
или втори клас. След като се върнахме в България, се върнах в същия си клас
при съучениците ми, но заварих едни „чужди” деца. Те се бяха променили
прекалено много. За тях аз вече бях чужда, защото дотогава те не знаеха, че съм
от турски произход. Да, но какво се промени в мен, аз бях все същото тяхно
другарче, единствената разлика между нас беше майчиният ни език. Чия беше
вината за тяхната промяна? Може би вина имаха единствено родителите им. Те
не им бяха обяснили, че всичко това е на политическа основа и че аз все още
съм същият човек. Едно изречение, а всъщност значи толкова много за мен. За
тях аз вече бях различна. Те предпочитаха да ме нагрубяват и избягват. Точно
както ние сега постъпваме с бежанците. Моят опит с чуждостта беше в моето
детство, но остана като белег в душата и сърцето ми за цял живот. Изводите от
това са, че не бива да съдим за хората по религия и етнос, и трябва да им дадем
възможност да ни се представят и да ги опознаем. За човешкото общуване
религия, етнос, култура и обичаи не са от значение. (Кадрие Керим)
Колкото повече се сблъсквам с реалността, толкова по-нависоко
откривам себе си
Българска туркиня съм, роденa в България. Отгледанa в едно съвременно
семейство. Майчиния език го научих късно, дори и него не от моята майка, а от
телевизионните канали. Играех и се смеех редом с моите връстници, но винаги
имаше една дистанция. Пораснах и завързах нови запознанства. Тренирах
активно хандбал. Прекрасно детство, прекрасни приятели, но винаги една
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крачка назад. Винаги с едно на ум. За мое щастие спортът ме изгради и направи
силна и борбена личност. В началото всеки нов човек в моята среда се
притесняваше от мен. Хората очакват да си това, за което са чували от дедите
си. Но не, аз изградих своето име. След разговор те ме опознаваха и разбираха,
че съм един нормален български гражданин, а не „туркинята“ с различния
манталитет... Опитът ми с чуждото започна в Турция. Попадаш в толкова
различна среда, че започваш да се чудиш: Кой си? Какъв си? Какво говорят?
Защо не ги разбираш? А защо културата им е толкова различна? Красива
държава, изпълнена с милион различни личности. Различна история. Мили и
дружелюбни хора. Образовани. Толкова голяма държава и толкова малка аз.
Чужда съм там! Чужда, защото израснах в коренно различна страна. Горда съм,
че съм различна. Все още ми е любопитен погледът в очите на хората,
разбирайки, че съм туркиня. И в двете държави този поглед е един и същ. В
моята държава – България, погледа говори „Но как? Ти не приличаш на
такава?“, а в Турция „Наистина ли? Ти не приличаш на нас!“. Това за мен не е
препятствие, а огромен трамплин! Колкото повече се сблъсквам с реалността,
толкова по-нависоко откривам себе си. (Фатима Васви)
Бъди какъвто се чувстваш, където и да си.
А най-важното е да бъдеш винаги преди всичко и над всичко Човек
Винаги съм се питал кой съм аз, откъде произхождам и къде принадлежа.
Разбира се, не беше лесно да отговоря на въпросите, които се появиха в мислите
ми още в ранното детство, тъй като бях израснал в едно малко градче – Тервел,
по време на комунистическия режим. Този режим, в който се биеха и даже
убиваха хора, защото искат да защитят човешките си ценности като религия,
език, култура и др., ме караше още повече да се задълбоча в мислите си и да се
питам дали съм турчин или българин и защо в училище трябваше да се казвам
Светлин, а в къщи Серкан, защо по улиците, дори и да сме насаме с майка ми,
не мога да говоря майчиния си език. Защо ли въобще беше този хаос, който по
никакъв начин не може да бъде оправдан. Но с течение на времето, след като
през 90-те години вече „уж“ се бяха поуспокоили нещата, чувах от хората,
които се бяха изселили в Турция, че там не ги приемат като турци. „Ти не си
турчин“... Това изречение винаги ме е учудвало, когато се използва от един
турчин спрямо друг турчин. Всеки си взема повод от нещо и те обявява за
„персона нон грата“. Впоследствие бях за известно време на специализация в
Турция по религиознание, където същото това чух и за мен. Яд ме беше и
сигурно още повече щях да съм ядосан, ако не знаех, че едни от най-известните
турци са били гонени от Турция или са бягали, защото не са ги признавали за
такива. Като се започне от един от най-талантливите турски писатели
Сабахаттин Али и най-големия писател на съвременна Турция Назъм Хикмет и
се стигне до носителя на нобелова награда Орхан Памук, който не живее в
Турция. Назъм Хикмет бяга в СССР, Сабахаттин Али пък бяга в България. Да
си част от тези хора, които „не са турци“, си е нещо като награда. Разбира се,
къде съм аз, къде са те, но все пак и на тях са им казвали, че „не са турци“. Има
доста интелектуалци, които и днес бягат от Турция. Проф. Танер Акчам е само
един пример. Той признава геноцида над арменците и в момента живее в
Германия. В периода 2005-2010 живях със семейството си в Кипър (турската
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част), където всичко това горе долу се повтаряше, както и след преместването
ни заедно със семейството ми в Германия през 2012 г. Колкото до въпросите
ми, които ме тормозеха едно време, кой съм аз, откъде произхождам и къде
принадлежа, вече след толкова натрупан житейски опит по чужбини, мога да
кажа само това, което никога не съм отричал: Аз съм Български гражданин с
турски произход. Където и да съм бил по света, винаги ми е липсвала родната
страна, в случая „Майка България“, но това с думи не се описва, човек просто
трябва да го изживее, за да го разбере. В крайна сметка всичко това ме научи на
едно нещо: Бъди какъвто се чувстваш, където и да си. А най-важното е да бъдеш
винаги преди всичко и над всичко Човек. (Серкан Акман)

Трите гледни точки ясно показват респекта на авторите към своите „корени“, от
една страна, и към родината, която е „единствена“, въпреки многото изживени
огорчения и независимо от космополитния характер на описаните ситуации и
герои, от друга страна. Посланието на текстовете може да се синтезира в
ценностно отношение като свобода на самоопределянето. Мобилността на
съвременния начин на живот изисква широко скроени характери с нагласата да
се погледне на света като на дом за всички, в който доминира хуманността, а не
конфронтацията (Серкан Акман, Кенан Ахмедов). Човешкият елемент в
итерсубектните отношения изтласква културните различия на заден план, те са
пренебрежимо несъществени (Кадрие Керим). Същността остава „скрита“ в
добронамереното отношение един към друг, колкото банално и клиширано да
звучи това, и което е по-важно в случая – в преоткриването на самия себе си в
други, висши измерения и приоритети, свързани с общочовешки ценности
(Фатима Васви). Опитът с чуждостта е екзистенциален бонус: „Възможността
да работя, уча и общувам с хора от цял свят ми показа, че всички хора имат
много повече прилики, отколкото различия. Човешкото във всички човеци си
остава най-важното“. (Росен Кунев)
Контрапункт на хуманизма като културна универсалия е агресията,
която се проявява на различни нива: между субекти, общности, нации, култури,
религии:
Нямам нищо против различността у хората, но харесвам добронамерената
различност. Тази, която не поражда страхове и фобии, тази, която не е породена
от войни, катастрофи и убийства, тази, в която няма конфликт на интереси,
злоба и завист. Тази, която не те кара да се чувстваш зависим, а свободен, която
дава, а не взема. Харесвам тази чуждост, която не те води до депресивни
състояния, която не мачка личността ти и не те кара да се чувстваш омерзен.
Факт е, че всеки път, когато някой изразява мнение, различно от това на
мнозинството, той бива съден за това и отхвърлян. Много често хората са
поставени пред избора дали да бъдат себе си и да правят това, което им харесва
и смятат за правилно, или да бъдат част от общото, част от рамката и
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установените правила. Бъдете различни, но не пречете на другите с това! Не
карайте другите около вас да се чувстват подвластни на вашите закони, норми
и правила. Не поставяйте ограничения и бариери пред другите. Бъдете
различни, но стойностни хора! Запазете качеството, което ни уеднаквява, а
именно човечността! (Димка Тодорова)
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Духовност и култура
Въпросът за духовността в условията на бърза глобализация и развитие
на новите технологии привлича вниманието на поредица студентски текстове.
Четенето като феномен сякаш отстъпва място на сърфирането в мрежата. В
цивилизованите страни обаче то остава безалтернативен източник на
информация:
Като студентка във втори курс имах възможност да се възползвам от програмата
за студентска мобилност ERASMUS. Заминах за Полша и прекарах една
академична година в университета в град Лодз. Там интелигенцията и високата
култура се ползват с голям авторитет. Това е нещо, което за съжаление не може
да се каже за България. Тъй като имах възможността да прекарам цяла година в
полски университет, успях да се запозная с част от образователната им
програма, да общувам с преподаватели и студенти. Видях тяхното отношение
към образованието. За тях то е важно и ценно. Предполагам това е и причината
резултатите накрая да са добри. В Полша, като цяло, хората масово се стремят
да говорят на книжовен език. Дори в ежедневното общуване не се използват
диалекти и жаргон. Поляците са много четяща нация. Магазините за книги са
често посещавани. Във всяка книжарница почти има рафтове с антикварни
книги. Те са, естествено, по-евтини и това дава възможност на хората с по-малки
финансови възможности също да си купуват книги. А има и голяма вероятност
там да попаднеш на много ценни книги и учебници, които трудно се намират. В
университета организират периодично щанд, пълен с учебници, речници.
Студентите масово купуваха и в рамките на няколко дни щандът се изпразваше.
Още първите дни ми направиха впечатление пълните библиотеки. Когато и да
отида, винаги е пълно със студенти. Толкова много млади четящи хора в
България не бях виждала (у нас дори университетските библиотеки са почти
винаги празни).
Като цяло поляците не живеят много различно от нас. И там в градовете им е
пълно с панелни жилищни сгради. И те обичат да се събират и да се забавляват.
Разликата е, може би, в неделя. Неделята за тях е Ден на Бога, ден за почивка.
Трудно е да откриеш дори отворен магазин или лавка. Нищо и никой не работи.
Хората си обличат нови дрехи и цялото семейство отива на църква. А
студентите, които са от други градове, се събираха с приятели и ходеха на
църква с тях. (Камелия Петрова)
Разговор не за Шекспир..., а за спуканата тръба в хотела
Озовах се с група колеги в бар на морето. След обещанията, че ще присъстват
и техни приятели от Англия, всички се бяхме постарали да изглеждаме „малко
по-прилично“, както би се изразила една стандартна балканска баба. Не
очаквахме да дойдат млади английски лордове, но като цяло се надявахме на
продуктивна комуникация – след пет години в езикова гимназия с английски ни
чоплеше отвътре дали ще се разбираме на чуждия език. Не мога да опиша
преживяното като абсолютен крах на стереотипното ми виждане за британските
джентълмени, но то определено им разклати позициите. Момчетата дойдоха с
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къси панталони, по джапанки. Разговорите не бяха нито за Шекспир, нито за
Шампионска лига, а за тривиалните, ежедневни събития, в които
подробностите около спуканата тръба в хотела и преживяванията им на
Слънчев бряг взеха връх. Като се има предвид общоприетото виждане, че
британците били саможиви и не споделяли много, тези явно се бяха наели с
мисията да го оборят. Вечерта мина в обсъждане на клюки от университета,
подмятания към сервитьорката, оплакване, че момичетата в България били
„средно задръстени“ и не знаели как да се забавляват. Беше установено, че
според литературните си вкусове сме по-британци от британците – дори
сериали като BBC Sherlock или Doctor Who, известни в цял свят, са им чужди.
Събитието приключи, както и започна, с разочарование. (Янита Тачева)

Въпреки компютъризацията ролята и мястото на библиотеките и
книгите във формирането на личността не намалява. В Германия се откриха
денонощни библиотеки, но и в обикновените трябва да се пребориш рано
сутрин за място, особено ако са университетски, държавни, национални.
Работното време продължава до полунощ и тези културни институти са
перманентно пълни с читатели. Съвременна България, забравила
възрожденските традиции, е мястото, където вирее митът, че книгата ще изчезне
и няма да имаме нужда от библиотеки. Съвсем реални са примерите за студенти,
които преминават през цялото си следване, без да закупят една книга, без то да
породи у тях необходимостта да ползват или да набавят своя собствена
библиотека. Tази нагласа се корени в семейното възпитание – в много български
домове гордостта на домакинята са кристалните чаши, наредени на видно място
в хола, не книгите в домашната библиотека. Но както изглежда, липсата на
духовност в общуването не е български феномен. Интернет и социалните медии,
а и героите от разказа на Янита Тачева, ни привеждат убедителни
доказателства за ширещото се огрубяване, опошляване на нравите и за това, че
духовните търсения и потребности не са приоритет на все по-прагматично
„мислещите“ хора в европейски и световен мащаб.
Вярата в теологичния смисъл на думата е следващият мотив, често
тематизиран в есетата на студентите в различни аспекти: доминантната роля на
религията (Полша, Испания, Италия, арабските култури, относно Турция се
засяга подмяната на светското с религиозното), религията като част от
обществения договор (Германия, Чехия, Русия) и религията като исторически и
недотам обвързан с настоящето феномен (България), което пък е предпоставка
за разцъфтяването на мистични, суеверни, дори конспиративни теории.
Примерът с Полша е представителен за първата група култури. Разказът в
диахронен план представя сблъсъка с чужда култура през далечната 1988 година
– авторът участва в международен юношески лагер в Полша с представителите
на 4 държави: България /тогава Народна Република/, СССР, ГДР и домакините
от Полша:
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Това, което дълбоко ме порази, беше тяхната вяра в Бог. Нямаше дете, което
да не споделя тези убеждения, за дете от България тогава това беше твърде
трудно за разбиране. Същевременно в децата от Полша имаше някаква
жизненост и освободеност, по което си приличаха донякъде с нас, българите
(разбира се, нашата жизненост беше със съвършено други измерения). Макар
и страна със същия строй като нашата, културата им беше белязана от тази
основна разлика – вярата, която ги отличаваше и от всички останали – българи,
германци и руснаци. Разбира се, после се опитах да си обясня донякъде тази
тяхна вяра с величествените храмове във Варшава и други градове
(католицизмът определено не пести от фасадните проявления). (Николай
Русев)

Атеизмът, идеологически наложен в гореспоменатите култури на
основата на социалистическата обществена система, не пуска корени в
католическа Полша. По този начин се развенчава митът за всеобщата
арелигиозна същност на социализма или се утвърждава доминантата и силата
на католицизма като християнската деноминация, неподвластна на
комунистическите догми (парадоксално, тъй като именно католическата църква
е символ на догматизъм и консервативност). За разлика от протестантизма и
православието, силно повлияни, манипулирани и малтретирани от
комунистическите режими. В цитата хегемонията на католическата църква и
влиянието ѝ сред масите се обяснява с разточителната и импозантна
архитектура на храмовете, определени като символи на фасадната
репрезентативност, което може само отчасти да се възприеме като адекватно
обяснение. Корените на тази повсеместна и обсебваща религиозност се крият не
само исторически в традициите, но и в съвремието на тези културни общности,
в манталитета на хората и най-вече в социализирането на младите поколения.
Реплики от вида „Миряните трябва да дойдат в църквата, а не църквата да иде
при миряните“, много разпространен принцип в отношението на Българската
православна църква спрямо вярващите, са неприемливи за полската, а и за
другите споменати в откъса култури. Католицизмът, често заклеймяван заради
строгостта на законите и ритуалите си, е изключително силно вграден в
социалната и каритативна инфраструктура (приюти, болници, пансиони,
безплатни трапезарии, училища и университети), което не може да се твърди за
културите, в които доминира православието.
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Основни модели на взаимодействие с чуждостта (обобщение)
В изследваните семестриални работи изкристализират в конкретни
преживявания определени модели на взаимодействие с чуждостта.
Наблюденията на студентите засягат предимно културното пространство на
Западна Европа и отчасти САЩ, като непременно се съотнасят с българския
културен стандарт. Основният корпус семестриални работи онагледява с
конкретика модели, свързани със следните по-важни категории за
диференциране на културите (т. нар. „първичини информационни системи“ по
Хол 1959): темпоралност (по отношение на времето), териториалност
(отношение към личното пространството), контекст (по отношение на
езиковото общуване).
Темпоралност: Западна Европа принадлежи към монохронните
култури, чиято представа за времето се свързва с прогреса. Представителите на
тези култури са ориентирани към постигане на висока ефективност на
работното място. В системата на монохронните общества – в анализите на
студентите са описани случаи главно от Германия, Англия, Австрия и др. –
времето има линейна структура. В нея няма минало, настоящето може да се
икономисва, губи, ускорява, да бъде подчинено на бъдещето, което не изглежда
неизвестно и предвидимо, тъй като е внимателно планирано. Събитията се
развиват последователно, като всяко действие си има своето място и време.
Представителите на този тип култури работят по план, разделят времето
на отрязъци за работа и за занимания в свободното време. Като цяло типичните
за монохронните общества характеристики са динамика, развитие, бърза
реакция, гъвкавост, ясни правила и процедури, категоричност и окончателност
на решението. В такива общности сроковете на преговорите, деловите обеди и
вечери се определят предварително и строго се спазват. Почивката и личното
време са свещени, съществува строго разграничение между лична и делова
сфера: „Времето за тях е нещо, което те не желаят да пропиляват, защото
„времето е пари”. Затова държат на точността, умеят да се организират и да
разпределят задълженията си...“ (Преслав Вацов)
При уговорена среща, дори с близък, се идва навреме и не се очаква той
да прояви разбиране за закъснението. Разбира се, нюанси във фактора точност
има, например между Германия, от една страна, където точността е
задължителна и е критерий за коректност, и повлияната много силно от
славянския елемент и балканския манталитет Австрия, както и лежерната
Франция, от друга страна. В общи линии обаче, особено в бизнес сферата,
времето е ценен капитал и никой не си позволява да губи нито своето, нито
чуждото време.
Териториалност: Друга назована от Хол категория е териториалността,
отношението на различните култури към личното пространство. В разрез с
представата за строго пазеното лично пространство, типично за
западноевропейските общества, е практиката на квартирните общности
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(Wohngemeinschaften). Често тематизирано явление в есетата е така нареченото
семейство Patchwork, в което обичайно живеят хора без никаква роднинска
връзка помежду си. Ако проследим в интернет обявите за отдаване на жилища
под наем, прави впечатление, че изключително много се предлагат стаи в
споменатите по-горе Wohngemeinschaften (Германия). В тях всеки разполага със
собствена стая, но кухнята и/или всекидневната е обща. Oсвен че често
приготвят храната и се хранят заедно с останалите наематели, те празнуват
съвместно и празници като рождени дни, Нова година, Коледа.
Контекст: Сравнявайки различните култури, американският учен
Едуард Хол разработва обща типология на културите според тяхното
отношение към eзика: култури с „нисък контекст“ и култури с „висок контекст“.
Анализираните текстове привеждат конкретни примери, потвърждаващи
следните постановки:
В общества с „нисък контекст“ са характерни пряк и непосредствен
маниер на говорене, ясна оценка на всички обсъждани теми и въпроси, открито
изразяване на недоволство. Преобладава стремежът да се влага максимално
количество информация в експлицитния текст и не се цени „заобиколният път“,
завоалирането, което е характерно за културите с „висок контекст“. За
членовете на тези общества „да“ означава еднозначно съгласие и нищо извън
съгласието. Те квалифицират недоизказаността като недостатъчна
компетентност или слаба информираност на събеседника, което пък е израз на
учтивост в културите с „висок контекст“, а в българския случай може да бъде
част от нежеланието или страха от общуване (автоцензура). Хората в културите
с „нисък контекст“ се оценяват според техните собствени постъпки и
постижения (self-made man се цени високо).
Произходът, връзките, възрастта, полът не са най-съществените фактори
за успешна кариера.
Предпочитат се преките форми на общуване и откритите начини за
разрешаване на конфликтите. Представителите на тези култури използват
линейното обсъждане, систематично преминавайки от въпрос към въпрос,
налице е пряка логическа последователност. Аргументите обикновено са
обмислени. Повече се доверяват на разума и логиката, отколкото на интуицията.
За да бъдат разбрани, те се стараят да формулират своите мисли точно,
подбирайки думите си в съответствие със съществуващите литературни норми.
В контекста на изказа в есетата много често се споменава т.нар.
куртоазна учтивост у представители на различни европейски и неевропейски
култури – формалното говорене (small talk), вид задължителни езикови
формули, атестиращи бон тон и добри маниери, създаващи добро настроение и
чувство за принадлежност, много често обаче без пълнеж. Подобен
задължителен аксесоар е и дежурната усмивка, която се учи и в училище,
особено в учебните заведения в бизнес сферата.
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Моето впечатление от британците е за едни на пръв поглед топли и учтиви хора,
които много държат на обноските и добрите маниери – те задължително се
поздравяват при среща и се осведомяват как се чувства събеседникът им преди
да пристъпят към същината на разговора, а в края му се уверяват взаимно колко
им е било приятна компанията и си пожелават хубав ден. В понеделник сутрин
е неписан закон дори и бегли познати при среща да си разменят фрази от вида
на „Как изкара уикенда?“, преди да поведат истинския си разговор. Това
отношение ми се виждаше странно до момента, в който разбрах, че за тях
подобно поведение е съвсем естествено и нормално, тъй като в тяхното
общество е приета такава норма на поведение. За тях това е въпрос на добри
маниери и съвсем рутинна комуникация. (Силвия Георгиева)

Без да подозираме когото и да било в неискреност, горепосочените
рутинни реплики и (непитащи) въпроси, както и куртоазната усмивка са изразни
средства, отнасящи се към неписаните норми на поведение. Те съществуват в
много култури, друга тема е, дали и как се практикуват. Определяенето на този
тип общуване като „рутинна комуникация“ казва всичко за същността ѝ;
питайки „Как изкара уикенда?“, не питаме, отговаряйки, не отговаряме и т.н.
Рутинен (фатически) похват, който обаче е от значение за атмосферата на
дружелюбност.
Друг тип норма е респектът спрямо другия, бил той и случаен минувач:
Хората в Англия винаги казват „съжалявам“, „благодаря“, „моля“. Англичаните
казват “I’m sorry”, “Pardon”, дори когато някой ги блъсне. На няколко пъти ми
се случи по невнимание да бутна друг човек в метрото или на улицата и
забелязах, че се извинявахме почти едновременно. (Това в България рядко ми
се е случвало, ние блъскаме и чакаме да ни се извинят.) Като че ли думата
„Извинявайте“ е най-често използваната дума на Острова. На слизане от
автобуса хората благодарят на шофьора. (Не че ние българите сме нелюбезни,
просто е въпрос на различна култура.) (Даниела Крумова)

В
коментираните
работи
прозират
определенията
на
западноевропейската и българската културна рамка съобразно представените
пет измерения на Хофстеде (вж. Хофстеде 2001, 2003). Наблюдаваме
изключително креативно отношение на студентската аудитория, която
внимателно налага критериите на холандския учен върху българските и
западноевропейските реалии. Авторите на анализираните в изследването
есета не се подвеждат от схематично представените десет „чисти“ културни
образци, а критично преосмислят тяхната валидност в конкретните
житейски ситуации.
За разлика от много източноевропейски и азиатски страни, които са
колективистичен или умерено колективистичен тип култури, Германия,
Австрия и Англия се отнасят към индивидуалистичните култури. За членовете
на тези общества свободата и правата са основни ценности. Те не поддържат
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интензивни отношения с роднините, но пък проявяват готовност да помогнат и
на човек извън групата. Хората, отнасящи се към тези култури, са поекстровертни. Те се грижат сами за себе си и са емоционално независими от
групи, организации и други колективи. Ударението върху собственото Аз е
важно дори при изграждането на приятелства. Те сключват договори с цел да
предпазят правата си от другите и да защитят достойнството си.
По отношение на социалната йерархия скандинавските култури са
представени от студенти, пребивавали там, като култури на малката властова
дистанция (хоризонтални култури). Това предполага равни права на работници
и работодатели, шефовете са демократични, ръководна позиция и власт се дават
според способностите и качествата. На привилегиите не се гледа с добро око.
Учениците имат свободата да говорят с преподавателите като с равни.
Родителите третират децата си като равнoпоставени и обсъждат с тях различни
теми. Подчинените се възнаграждават, когато проявят инициатива и
предприемчивост. Всеки има право на глас във вземането на решения, както и
право да се оплаче, когато правата му са нарушени. В такива случаи се стига
най-често до преговори, целящи подобряване на ситуацията.
По отношение на психологическия пол разказите на студентите
причисляват западноевропейците към умерено мъжествените култури, където
основно се ценят себеутвърждаването, парите и материалните неща.
Представителите на тези общности обичат да се конкурират, да доминират в
дискусии, особено когато знаят, че всичко това би могло да им донесе победа и
печалба. Акцентира се върху постиженията, признанието и доходите.
Конфликтите се разрешават в полза на по-силния и освен това господства
принципът, че всеки е отговорен за себе си.
Описанията в изследваните текстове отнасят западноевропейските
страни главно към страните с краткосрочна ориентация, където усилията са
насочени към близкото бъдеще – те трябва да донесат сравнително бързи
резултати. Представителите на тези общности не възприемат традициите като
нещо важно. За тях е характерно аналитично мислене, демонстрация на
достойнство, а не на скромност. Парите повече се харчат, отколкото се пестят.
Голяма част от хората нямат собствен дом, а живеят под наем. Освен това
повечето родители не се стремят да осигуряват и да поддържат дългосрочно
децата и внуците си.
Обобщено прегледът на текстовия корпус, който е обект на анализ в
настоящото изследване, показва следните резултати, що се отнася до
характеристиките на българската култура:
Най-недвусмислена е принадлежността на българската култура към
културите с висок стремеж към избягване на несигурността. Избягването на
несигурността е културно явление, причинено от високи нива на напрежение
със съпътстващи показатели като нервност, нетърпеливост, напрегнатост,
тревожност, притеснение – все неща, които в актуалното развитие на България
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присъстват в изобилие. От ранно детство българските деца са изложени на
стрес, поне в сравнение със страните, които стоят ниско в класацията на
Хофстеде по това измерение – Великобритания, Дания, Швеция. На
българските деца се говори с висок, често остър тон, почти винаги в забрани да
не вършат неща, които родителите смятат за опасни и нежелателни, като тичане,
катерене, търкаляне по земята, газене в локви, пипане на мръсни предмети,
цапане на ръцете, пиене на студени течности и събличане при дори сравнително
топло време. Това, според наблюденията на студентите, е в рязък контраст с
възпитанието на подрастващите в страните от Западна Европа, Скандинавия,
САЩ, където всичко това е позволено. Например идеята, че човек може да се
разболее от пиене на студени течности, в тези страни се възприема като
налудничава, включително и от официалната медицина.
Стресът в България продължава и в училище според разказите на
студенти магистри, упражняващи педагогическа професия. И там нещата се
делят на изрично позволени и изрично забранени. Целта на обучението в много
случаи е не учениците да развиват собствено мнение и да зачитат чуждото, а да
приемат „правилното“ и „вярното“. Всякакво отклонение от общоприетото за
„правилно“ се потиска, търсят се непоклатими истини, които не подлежат на
субективно тълкуване. Смята се, че един и същ проблем не може да има две или
няколко верни решения. Хоризонталните структури и взаимоотношения са
изключение. Предпочита се ясната йерархия (вертикалната структура) – един
пряк ръководител – и действа принципът всеки да си знае мястото и работата.
Пример за това е изключително фронталният метод на преподаване в училище,
където учителят е задължително пред- и надпоставен и в опозиция на целия
клас. Различието в мненията традиционно не се насърчава и не се приема, а
създава проблеми на инакомислещия. Личностните отношения в работата и
извън нея са обтегнати.
Социално-класовите, както и половите културни различия са част от
преобладаващо вертикалната структура на българските общности. За съжаление
във всяка една страна разделението между богати и бедни, както между мъже и
жени е едно от най-големите препятствия в постигането на равнопоставеност
между хората.
Много разпространена в есетата е тезата за склонността на българите, да
драматизират дадена ситуация, включително това личи и в начина на изложение
в някои от изследваните текстове. Хората от „спокойните“ култури се учудват,
че българите виждат проблеми там, където според тях те липсват. На работното
място преследваното избягване на несигурността се изразява в слаба
инициативност, изключване на рискове, нежелание да се работи в екип (което
няма нищо общо с индивидуализма), отрицателно отношение към промяната,
особено от страна на по-възрастните, отхвърляне на обучение, в което липсват
точни формули и рецепти, общо недоволство от работата, включително и от
страна на високо заплатените. Високият стрес в българското общество създава
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чувство на неудовлетвореност не само от работата, но и от цялата околна среда,
от държавата, от живота изобщо. Неудовлетворението не е единствено
следствие на материалния и паричния дефицит, а предимно на липсата на
справедливост. Есетата привеждат алтернативно примери за богати държави,
където хората се оплакват (Италия) и бедни държави, където трудностите в
живота се приемат със сравнителна лекота (Индонезия, Индия, Бутан). Причина
за неудовлетворението у българина е рефлексът му да търси и да открива вината
за случващото се извън себе си (обективиране на вината). Тя не се вменява
непременно и предимно на даден субект, а в повечето случаи на някакви
„врагове“, които ту се изваждат от архивите на историята, ту се преекспонират
в настоящето, но непременно са контрапункт на средностатистическия
българин.
От гледна точка на измерението йерархия и властово разстояние
българската действителност според авторите на изследваните есета
сравнително еднозначно заема място между културите с голямо властово
разстояние. Да се противоречи на по-високопоставен в йерархията е по принцип
доста опасно и общо взето безсмислено. (Това спазване на субординацията е
характерно и за много демократични общества като американското например.)
Висшестоящите никак не са очаровани от идеята за управление заедно с
подчинените. Самите подчинени не се въодушевяват, когато им се дава
възможност да вземат решения и да поемат отговорността за тях. Това е и
връзката с коментираното вече подчертано избягване на несигурността у нас.
Страхът от силата и властта на статуса, а не респектът и уважението към тях са
типични за отношението на българина към йерархическите структури.
Централизацията на всички нива е факт дори в сфери, в които по правило се
допуска по-голяма независимост и автономия, например в областта на
културата, образованието, науката. Подчинените и децата очакват насоки.
Идеалният шеф е доброжелателен автократ или „добър“ баща (бащица), което е
свързано с измерението идентичност и производната от него колективистична
култура на семейственост в българските отношения. Хората обикновено са
много словоохотливи, но тази словоохотливост често е формална и куртоазна,
дори угодническа. Във всеки случай тя не изрича важни неща, които могат по
някакъв начин да накърнят наложилата се йерархия. (Дори в научни трудове
изразните средства са изключително деликатни, предпазливи, ненарушаващи
табуто в области, които предполагат иновации и пробив в традицията на
мисленето.)
Положението
на
България
по
измерението
идентичност
(индивидуализъм/ колективизъм) не е толкова лесно за определяне като
предходните две измерения. Много изследователи я определят като една от найколективистичните страни в Европа (вж. Roth 1999: 141). Исторически това е
повлияно съществено от тоталитарния период преди 1989 г., в основата на чиято
идеология стои социалната практика на колективизма. В противовес на Западна
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Европа в България хората се разделят на две основни групи: аз и моите близки
(ние-групата, вътрешна група, „наши хора”, „наш човек”, „мой човек“) и всички
останали (те-групата, външна група). Отношението към двете е различно. За
„наш човек“ се правят услуги и отстъпки, дава се по-добра стока, услугите се
вършат по-старателно, провиненията му се прикриват. „Нашият човек“ се
предпочита при кандидатстване за работа и при създаване на партньорство в
бизнеса, а професионалните качества нерядко са на второ място. Близките и
„нашите хора“ могат да очакват грижи, докато към останалите се проявява найчесто неутралитет. Това е в контраст с културата на Западна Европа и особено
на Северна Америка. Там светът по принцип не се дели на наши и ваши. В
бизнеса определящ е професионализмът. В личен план децата не се грижат за
възрастните си родители не поради безотговорност, а поради добре уредена
социално-осигурителна система. Родителите също не се стараят да обезпечат
материално децата си за периода, когато вече няма да са деца, това дори се смята
за „нездравословно“ по отношение на подрастващите. На всички клиенти се
предлага еднаква стока. Провиненията на приятели не се прикриват с готовност
(Швейцария) или поне това не се смята за естествено и разбираемо поведение.
Позициите на студентите относно колективистичния тип култура звучат
доста познато за българските уши: убеждението, че успехът зависи не от
личните качества и от професионализма, а от външни фактори като съдба,
късмет, връзки; предпочитанието към неясно общуване и употребата на неясен
език вместо твърд отказ или открита критика; липсата на чувството за лична
вина, търсенето на колективна (анонимна) отговорност и т.н.
От друга страна, есетата привеждат примери и аргументи, че
„спасяването поединично” (индивидуализмът) е основен принцип в нагласите
на българите. Представителна за този тип поведение е българската диаспора в
чужбина, която далеч не е така обединена, интегрирана и компактна като други
национални диаспори, например полската, арменската, еврейската. За
българите в чужбина не може да се твърди, че са едно цяло, подобно на други
етнически групи. Колективният начин на живот в България, малко или много, е
следствие на традициите, но е наложен най-вече в социалната практика на
тоталитарната държава. Много характеристики на българина говорят в полза на
неговата принадлежност към индивидуалистичния тип култура. Например в
исторически план отношението на българина към съседите не е еднозначно
интегративно. От една страна, малките вратички на оградите, така наречените
комшулуци, са символ на добросъседство и доверие към другия, но, от друга
страна, за педя земя покрай същите тези огради (синори) се водят войни. В
съвременен план отношенията между българите зад граница не показват
характеристиките на колективистичния тип култура. Напротив, в чужбина те се
дистанцират от своите сънародници, избягват ги, а в някои случаи предпочитат
да премълчат и дори да отрекат националната си принадлежност. Разбира се,
подобно отношение не може да се генерализира и да се оценява еднозначно
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негативно. То е и знак за изключителната способност на българите да се
интегрират успешно в западния свят, където индивидуализмът, суверенитетът
и неприкосновеността на личното пространство са част от ценностната система:
„Ние, българите се справяме добре в други условия, работата не ни плаши. Но
срещаме трудности, когато трябва да работим в екип. И това е наследството от
живота ни в рамките на чуждата за нас държава. Народопсихолозите наричат
това „робска психика”, която кара хората в България да живеят на принципа
„всяка коза – за свой крак” (Преслав Вацов). Коментираните текстове
установяват директно или индиректно деформация на колективното съзнание,
довела до контрастното звучене на „родина” и „държава”: „...ние обичаме
родината си, но мразим държавата си. Не харесваме управниците си, но не
отиваме да гласуваме, защото „аз ли ще оправя света?” (Преслав Вацов).
Ориентацията във времето (конфуцианска динамика) студентите също
относително адекватно отнасят към българските условия. Културните ценности
на далекоизточните народи, които водят класацията в това отношение, са
мъгляви за европееца. Всеки запознат с далекоизточните култури веднага би
заявил, че България е напълно неконфуцианска страна. Готовността на
индивидите от далечния изток да жертват лично време и усилия за просперитета
на компанията, в която работят срещу сравнително скромно заплащане,
отказвайки се дори от правото на годишен отпуск (Япония), не се среща в
България, нито пък другаде в Европа или Америка.
България е страна с краткосрочна ориентация – лайтмотив в
анализираните текстове. Съществува социален натиск човек „да не изостане от
съседите си“, но това няма нищо общо с целите на индивидуалистичната
култура. В България този натиск е предпоставен от поведение тип „да гледаш в
двора на съседа“. Изисквания като например да се реваншираш за получени
подаръци се спазват независимо от цената. Българите обичат да спазват
традициите, да празнуват и да харчат за празници въпреки оскъдицата. В този
смисъл понякога се създава впечатление, че живеят от ден за ден. Но те в
никакъв случай не са безотговорни. Финансово и материално умеят да излизат
от най-тежки ситуации, защото на всяка цена искат да запазят статуса си в очите
на другите. В противовес на краткосрочната си ориентация деветдесет процента
от българите имат собствен дом. Повечето родители осигуряват и поддържат
дългосрочно децата и внуците си.
Проблеми за определянето на българската културна общност създава
единствено измерението психологически пол – мъжественост/женственост,
както показват описаните събития в анализираните текстове. България очевидно
не е близо до никой от полюсите, а е умерено мъжествена и умерено женствена
култура. Момчетата и момичетата се възпитават общо взето в различни
ценности: момчетата не бива да плачат – признак на мъжественост; професиите,
свързани с грижовност – медицинска сестра, детска учителка, начална учителка,
секретарка – се смятат за женски и почти е невъзможно там да се срещне мъж.
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От друга страна, в България не се наблюдава американската и
западноевропейската професионална хиперамбициозност. Работохолизмът не е
издигнат в култ. А пословичното българско трудолюбие всъщност е част от
митологията. Особеното в българския случай е, че по причини от материален
характер почти всички жени работят и липсва професията „домакиня и майка“,
която е често срещано явление в Германия например. Признак за мъжествената
култура е и обстоятелството, че всички българи без изключение очакват повисоки заплати. Що се отнася до смисъла на живота, момчетата са по-склонни
да го отъждествят с професионални постижения, слава и власт (мъжественост),
при момичетата е по-силно изразен стремежът към любов, приятели,
развлечения (женственост).
Основни културни различия и стратегии за тяхното преодоляване:
(1) Eзикoви – овлaдявaнeтo нa eзикa кaтo срeдствo зa oбщувaнe
прeдпoлaгa и oвлaдявaнeтo нa културaтa нa рeчтa (културa нa рeчeвoтo
oбщувaнe). Рeчeвoтo пoвeдeниe нa всeки чoвeк дoпринaся зa създaвaнeтo нa
срeдa, кoятo сe възприeмa кaтo чaст oт културнoтo прoстрaнствo и е специфична
за различните култури. Тук трябва да се подчертае забележителното единство в
житейския опит на авторите на есета относно ползването на „световния език“.
В много култури (Франция, Испания, Италия, Източна Европа) се забелязва
решителен отказ да се говори на английски, и то не поради незнание. Причините
за това се квалифицират по-скоро като протекция на собствения език и култура.
(2) Пoвeдeнчeски – рaзминaвaнe мeжду пoвeдeниe и нaмeрeниe,
нeумeниe зa слушaнe, нeвeрбaлнитe сигнaли нe съoтвeтствaт нa вeрбaлнитe,
нeaдeквaтнoст нa рeaкциятa при дaдeнo съoбщeниe.
(3) Психoлoгичeски – нeoбщитeлнoст, зaтвoрeнoст, пoдoзритeлнoст,
прeкaлeнa eмoциoнaлнoст, нaглaсa зa кoнфликт.
(4) Културoлoгични – рaзлики в манталитета, при възприeмaнe нa
врeмeтo и прoстрaнствoтo, нa стeрeoтипитe, рaзличия в цeннoститe,
нeсъвпaдeния нa културнo-eзикoвитe нoрми, нeeднaквo чувствo зa хумoр,
рaзличия в кoмуникaтивнитe стрaтeгии.
Първaтa и нaй-вaжнaтa (oснoвнa) бaриeрa сa eзикoвитe рaзличия, кaтo сe
имa прeдвид нe прoстo лeксикaлният зaпaс и грaмaтичeскитe пoзнaния, нo и
умeниeто дa сe знae кoe кoгa мoжe дa сe кaжe, кaк дa сe кaжe и зaщo. Прeди
кoнтaкти зaд грaницa трябвa дa нaучим прeдвaритeлнo пoвeчe зa трaдициитe и
oбичaитe, за рaзчитaнeтo нa вербалните кодове. Дa сe пoдгoтвим с инфoрмaция
зa нaчинитe нa зaпoзнaвaнe, пoздрaви, пoдaръци и oсoбeнoсти при
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кoмуникaциятa. При прoблeм с мeждукултурнoто oбщувaнe е препоръчително,
дa нaблюдaвaмe хoрaтa oкoлo нaс и дa им пoдрaжaвaмe. Грeшкитe или
нeдoрaзумeниятa при oбщувaнe нa чужд eзик, нeзaвисимo дaли със или бeз
прeвoдaч, мoгaт дa бъдaт нe сaмo eзикoви, нo и културни, лични или чистo
ситуaциoнни.
Втoрaтa бaриeрa са различията в нeвeрбaлнaтa кoмуникaция – жeстoвe,
мимики, пaузи, oблeклo, пoзa, отстояние и всичкo oстaнaлo, кoeтo ни пoдскaзвa
кaквo мисли другият, бeз дa гoвoри. Тaзи бaриeрa сe прeoдoлявa, кaтo се
натрупат умения за правилно декодиране на нeвeрбaлнитe сигнaли нa другия;
нe сe приeмa личнo нeвeрбaлнoтo пoвeдeниe нa хoрa, кoитo сa нeпoзнaти; трябва
да се зaсили внимaниeтo към сoбствeнитe нeвeрбaлни сигнaли, кoитo мoгат дa
сa oбидни зa прeдстaвитeлите нa другaта културa. Чeтири феномена oткрoявaт
нaй-пълнo културнитe рaзличия в този смисъл – симвoли, гeрoи, ритуaли и
цeннoсти. Етно-, национално-, регионално-, културноспецифичните симвoли сa
думи, жeстoвe, oбрaзи или прeдмeти, кoитo нoсят oпрeдeлeнo знaчeниe,
рaзбирaeмo eдинствeнo зa зaпoзнaтитe с дaдeнa общностна среда. Ритуaлитe сa
кoлeктивни дeйствия, кoитo сe смятaт зa сoциaлнo знaчими в oпрeдeлeнaтa
културa – слeдoвaтeлнo тe сe изпълнявaт зaрaди сaмитe тях. Нaй-трудно
податлив на промени културeн слoй e свързан с цeннoститe, кoитo сe фoрмирaт
нa пoдсъзнaтeлнo нивo в рaннa дeтскa възрaст. Примeр – спaзвaнeтo нa eтикeт,
тoчнoст и прoфeсиoнaлизъм във всичкo. Приeтo e към нeпoзнaти или пoвъзрaстни дa сe oбръщaтe нa "Виe". Рaзмeнянeтo нa прeгръдки и цeлувки при
срeщa или нa рaздяла сe случвa сaмo мeжду дoбри приятeли и т.н.
Трeтaтa бaриeрa сa стeрeoтипитe в oбщувaнeтo с други хoрa. Кoгaтo сe
oпитвaмe дa съпoстaвим пoвeдeниeтo нa хoрaтa с прeдишния ни oпит, ниe
виждaмe тoвa, кoeтo искaмe или oчaквaмe дa видим и чуeм, и нe приeмaмe
възмoжнитe вaриaнти, кoитo нe oтгoвaрят нa oчaквaниятa ни. Стъпкитe зa
прeoдoлявaнe сa в посока дa сe пoлoжaт усилия зa oсъзнaвaнe нa сoбствeнитe
прeдубeждeния и стeрeoтипи, дa сe интeрпрeтирa нaнoвo пoвeдeниeтo нa хoрaтa,
нo прeз призмaтa нa сoбствeнaтa им културa. Дa сe пoстaвят oцeнки зa дoбрo и
лoшo в пoвeдeниeтo нa хoрaтa oт другa културa въз oснoвa нa културaтa нa
прeцeнявaщия не е добра стратегия. Зa дa сe прeoдoлee това, e нeoбхoдимo дa сe
пoддържa пoдхoдящa дистaнция, дa сe рaзбирa, чe културaтa нe мoжe дa сe
прoмeни бързo, и дa нe сe зaбрaвя, чe другият не трябвa дa сe прeцeнявa спoрeд
сoбствeнитe ни цeннoсти.
Четвъртата бaриeрa e висoкoтo рaвнищe нa стрeс, кoeтo oбикнoвeнo
придружaвa мeждукултурнитe взaимoдeйствия, пoдoбнo нa всякo другo
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нeпoзнaтo прeживявaнe. Тя мoжe дa сe прeoдoлee, кaтo сe приeмe, чe ситуaциитe
в мeждукултурнитe контакти мoгaт дa сa двусмислeни, следователно
препоръчително е да сe подхожда емпатично и от двете страни в процеса на
комуникация с опция за по-снизходително отношение към евентуални грешки.
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ВТОРА ЧАСТ
Ксенологични аспекти на пътуването
Големият брой представени студентски есета, в които се тематизират
срещите с другостта/чуждостта, се основават на пътуването в прекия смисъл на
това понятие. В повечето случаи пътуванията имат индивидуален характер, не
са организирани от туристически агенции. Мотивите за смяна на топоса на
пребиваване са различни: образователни, икономически, политически, семейни,
познавателни, авантюристични. Общото между всички тях е възможността за
„истинско“ навлизане в другокултурната среда, за „потапяне“ в нея, понякога в
откровен дисонанс с очакванията, с изпадане в културен шок, което рядко се
случва в моделите, които предлагат големите туроператори в рамките на
масовия туризъм. Привеждаме три примера за промяната на гледната точка към
пътуването и за приоритетите на модерния туризъм:
Пътешественикът е символ на откривателския дух, на смелостта и жаждата да
се докоснеш до неизвестното. Благодарение на авантюристите днес
човечеството разполага с познания, които биха останали скрити, ако не е
надделял куражът им да се сблъскат с далечни страни. Така пътешественикът
разширява не само своя хоризонт. Той преследва мечтата на човека да открива,
да научи, да види, да се изпълни с преживявания, които да направят живота му
интересен, цветен и богат. Има свободата, която да го води, и се чувства
свободен, защото я е постигнал. Но за това са необходими находчивост, ум и
желание за развитие, а не агресивно налагане на модел, несъвместим с този на
другия. Истинският пътуващ няма материалните подбуди на консуматор. Той е
воден от едничката жажда да срещне пъстротата и предизвикателствата на света
контра стереотипите, които носи в себе си, и в този неочакван сблъсък да
преодолее границите на собственото си съзнание, да го оцвети с различието и
чуждостта. (Мариана Янева)
При последните си пътувания открих, че всъщност най-интересни за мен си
остават местните хора, независимо къде се намирам – подредените немци,
гордите чехи, лежерните гърци, веселите италианци, гостоприемните унгарци,
амбициозните млади румънци... При последните си посещения в Прага, Рим,
Милано, Братислава, Бърно, Белград, Мюнхен разбрах, че все по-малко
желание имам да се ровя в миналото, било то и славно – в музеите, катедралите,
оперните театри, и все по-голямо удоволствие изпитвам да стоя на оживено
място в центъра на някоя европейска столица и да наблюдавам настоящето на
Европа – днешните хора с днешните им радости, проблеми, забавления,
странности, запазени традиции. Несравнимо с нищо е преживяването да си
„сама жена“ в някоя hospoda в Прага или caffetteria в милански квартал и да се
радваш на вниманието на чехи, пиещи поредната си халба пиво, или на
любезните и шумни италианци, които на специфичен английски се опитват да
разберат какво кафе искам. (Вирджиния Чирпанлиева)
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Писателят Георги Господинов разказва за подобни преживявания в
есето си „Европа сутрин, Европа вечер“:
Събуждаш се една сутрин от камбани и това е сигурен знак, че сутринта ти е
европейска. ...Навсякъде има малък площад, катедрала и твоят хотел зад нея, на
една камбана разстояние... Вечер, някъде в Италия. Тогава откриваш едно друго
площадче, много по-малко, с малък фонтан и малка църква в ъгъла. И с малка
компания, няколко момчета и момичета, излезли да побъбрят в хладината около
полунощ...“ (Господинов 2014)

Следващият анализ на пътуването като културен феномен стъпва върху:
Обобщение на ракурсите, откроени в текстовете на студентите на тема
пътуване през различни култури (транскултурност) (вж. Първа част);
Цитираните изследвания;
Професионалния опит на автора на монографията като екскурзовод и
преподавател в магистърска програма Езиково обслужване на туризма и
бизнеса.
При съвременното развитие на туризма се променят характеристиките
на пътуването в другокултурни пространства, чийто акцент вече не е само върху
географията, историята (културноисторическото наследство), метеорологията,
гастрономията. Използването на новите информационни технологии позволи
изработването на виртуални пътеводители, които залагат на информация от
конкретни лични преживявания в чужди култури (вж. например
OnlineReiseführer/MarcoPolo) – за разлика от тривиалните книжни пътеводители
(Оvcharov 2012).
Виртуалните пътеводители предупреждават за някои деликатни
подробности от белезите на съответната култура, като очертават не само
привлекателните страни на пътуването, но директно или индиректно обръщат
внимание и на клопките, които го съпътстват. Така например в пътеводителя
Марко Поло за България се съобщава, че веднага щом зимата премине,
пътуването по пътищата на страната се улеснява, с което косвено се
предупреждава за лошо поддържаната инфраструктура през зимните месеци. С
този тип информация пътеводителите напускат като жанр сферата на
лаудациото, типично за традиционните текстове за туристическа информация
(което би могло да се разглежда и като вид манипулитивна стратегия) и
преминават в областта на прагматиката.
Накратко казано, новият тип туристическо осведомяване акцентува
върху два основни момента: увеличава се ксенологично важната информация,
включително под формата на коригиране на подвеждащо съдържание за
съответната култура; осъзнава се разнообразието от индивидуални приоритети
на пътуващите, които са във висока степен пренебрегнати в рамките на масовия
организиран туризъм.
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Странстващият човек vs масовия турист
В своите визии Рюдигер Сарайка дава израз на ново разбиране за
пътуването като съвместяване на култура, изкуство и интеркултурно общуване
в противовес на схващането за масовия, организиран туризъм в модерната,
късномодерната и постмодерната епоха (Sareika 2013). Идеята за странстващия
човек ретроспективно се опира на емблематичните поклонничeски пътувания в
средновековието, експоненти на междукултурния диалог, основаващи се на
пътуването като начин на формиране на личността (образование, познание,
натрупване на житейски опит). Пътуването като формираща идентичността
програма лежи в основата на изкуството, в частност на литературата във
възникналите в епохите на Просвещението и Романтизма билдунгсромани,
тематизиращи странстването и срещите с чуждостта като решаващ фактор в
личностното развитие. Със своеобразно връщане назад към този
индивидуализиран модел на пътуване се обосновава вид съвременен туризъм,
който няма нищо общо с организираната, технологизирана и универсализирана
дейност на туроператорите и позволява лична среща с конкретни
представители на различни култури. С други думи, не става дума единствено за
(комерсиализирано) пребиваване в другокултурна среда, което могат да
осигурят туристическите агенции, а за влизане в тази среда чрез формите на т.
нар. алтернативен туризъм (етно-, еко-, спа-, гастротуризъм) според
индивидуалните интереси и потребности на пътуващия на основата на личен
контакт с конкретни нейни представители. Така индивидуализираното и
конкретизирано пътуване може да избегне повърхностни и обобщени оценки за
дадена култура (клишета, стереотипи, етикети, предразсъдъци, стигми) и да
гарантира контакта par exellence с другостта (Weidemann 2010: 103).
Туристическите фирми не са в състояние да осигурят този личен, чисто човешки
досег (personal touch) с другата култура поради пазарните стратегии, които са
принудени да следват; те по-скоро „предпазват“ туристите от
предизвикателствата на чуждостта.
Потапянето в автентичната среда на чуждия културен контекст изисква
друг подход, който няма нищо общо с тривиалното продаване на туристически
продукт. Този нов подход се оформя като алтернативна форма в условията на
съвременната мобилност, но има своите образци в миналото в лицето на
пътешествениците (от типа на Феликс Каниц), чиито придобити знания и
познания за културите, през които не само минават, но в които за известен
период живеят, са предмет на литературно претворяване (пътеписи) и
журналистическо отразяване (Кирова 2014: 27). Същността на този тип
пътуване се състои във възможността за взаимодействие между пътуващия и
домакините (местните хора), което от своя страна е предпоставка за диалог и
първа стъпка в разбирането на другостта.
В условията на съвременното развитие на масовия туризъм
характеристиките на чуждите култури като обект на туристически посещения
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се предлагат под формата на разкази на приятели и познати за личните им
преживявания в друга среда, като привлекателни или отблъскващи описания в
литературни произведения или в средствата за масова комуникация (пътеписи,
документални филми и др.), но най-вече чрез туристическите пътеводители,
включително във виртуалните им варианти.
Пример за виртуален пътеводител е американският интернет проект
Virtualtourist, който съдържа туристическа информация за всяка точка по света.
В рамките на определени туристически сайтове от типа например на Wikitravel
e създадена технологията WikiWiki, чрез която всеки участник в туристически
пътувания може да допълни, коригира, да промени или онагледи
туристическата информация със своя личен опит и впечатления. Така
традиционните текстове на туристическите пътеводители, издавани предимно
от рекламни и маркетингови агенции, получават като контрапункт личното
изживяване на другостта от страна на милионите туристи по света.
Новите медийни технологии позволяват да се избегне до голяма степен
клишираността на популярните гидове и да се постигне в голяма степен
индивидуално представяне на опита с други култури, който, от една страна, е
твърде субективен, но от друга страна, отговаря на многообразието на гледните
точки при възприемането на културите.
Традиционните източници на туристическа информация (пътеводители,
брошури, книги, документални филми и др.) в типичния случай се ограничават
до информация от исторически, географски и топографски тип (статистически
данни за местоположение, природни и културни забележителности), като
авторите се задоволяват с чисти, често скучни статистически изброявания на
данните, понякога придружени със снимков материал. Подобен бърз поглед
върху жанра пътеводител долавя информативния, апелативния и експресивния
характер на текста (вж. Dimitrova 2009). Проблематично остава въвеждането в
културните особености на дадения исторически или географски регион и
населяващата го общност, персонализирането на иначе абстрактната и
обобщаваща информация. Причините за това трябва да се търсят в четири
посоки:
 Пътеводителите ползват предимно медиирани образи и представи за
представяния обект, които често са схематични и дидактически
(общообразователни), рекламно манипулиращи и не отразяват
културната му специфика. Поради това те не удържат конкуренцията на
мултимедийно представената информация във виртуалните сайтове
(чрез звук, образи, действие, личен опит с чуждостта).
 Текстовете на пътеводителите са белязани от представата, че
всекидневната култура на хората от плът и кръв не е от значение и не е
достъпна за техните реципиенти. Следствие от този подход е
представянето на общността като схематичен образ, а не като конкретна
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действителност. Туристите де факто се движат единствено в публичното
пространство.
 Текстовете на пътеводителите са повлияни от очакванията на
реципиентите туристи, от нагласата им да пренесат собственото си
ежедневие в контекста на пътуването, което отнема възможността за
истинско навлизане в чуждата култура. Този подход се диктува от
интересите на маркетинга, който превръща пътеводителя в пазарен
инструмент, а представената от него култура е резултат на маркетингова
конструкция и стратегия, а не на познавателен интерес към другостта. В
този смисъл се наблюдава явно комерсиализиране на желанието да се
опознае чуждостта.
 Пътеводителите имат претенцията да въвеждат в другокултурна среда,
но резултатът е доместициране на тази среда в културата на
реципиентите туристи с цел да бъдат предпазени те от „опасностите”
(културния шок), произтичащи от чуждото. Но по този начин се
ограничава достъпът до автентично другото. И това е разбираемо, тъй
като туристите вярват на близки, позитивни и привлекателни
предложения, за да избегнат несигурността. Негативните страни на
туристическите обекти и оферти се евфемизират така, че да звучат
лицеприятно.
Принципите на изложение в туристическите проспекти, прикриващи
неудобствата и рисковете, които понякога поражда чуждостта, са: възхваляване
(лаудацио) на туристическия обект (чрез изреждане на суперлативи и елативи
за него), съчетано с привлекателна оферта за ниски цени, хармонична и
щастлива почивка, разнообразие, но и спокойствие, обещание за обгрижване на
туристите (много често обрисуваната хармония е мнима, като се има предвид
например тичането от един обект до друг с цел да се посетят повече места).
Именно условия от подобен тип са донякъде пречка да се изживее чуждостта в
нейната неподправеност. Освен това предразположението на повечето
пътуващи към запазване на домашния уют надделява често над любопитството
и желанието за авантюра.
Изключение
от
горепосочените
принципи
правят
онлайн
пътеводителите, които съчетават рекламата на туристическите обекти и
полезната информация за туристите, от една страна, с индивидуалността на
офертата (за всекиго по нещо), с приключението и задоволяването на
любопитството от различния начин на живот, от друга страна.
На основата на изброените белези на туристическо предлагане може да
се направи заключението, че по чисто комерсиални причини маркетинговите
стратегии нямат за цел навлизането в другата култура, а нейното
репрезентиране в схематични образи. Именно това води до затвърждаване на
утвърдени стереотипи и предразсъдъци и до възникването на нови клишета за
цели културни общности (вж. също Herdin/Luger 2001: 9).
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Съчетание на традициите на пътеписа и модерността на виртуалните
пътеводители демонстрира албумният пътеводител на Томас Магош и Том
Шулц „Пътуване в Европа: България“ (Album-Reiseführer Reisen in Europa:
Bulgarien) от 2003 г., състоящ се от две части с няколко подраздела. Първата
част, На кръстопътя на два континента, ни запознава с географията,
историята, традициите на страната, но предлага и пейзажни снимки, както и
снимки на важни културни и религиозни паметници. Информацията въвежда
реципиента в основните ритуали при хранене, а също и в българския
манталитет. Втората част, България: планиране, пътуване, наслада, съдържа
сведения относно най-доброто време за планиране на посещения в страната, за
възможностите за пътуване до България и за нощуване, както и за всички
забележителности от А до Я.
Подобни са структурата и съдържанието и на най-известния
пътеводител в света за България „Baedeker-Allianz-Reiseführer über Bulgarien“ от
2007 г. И в двата пътеводителя преобладава експресивното изложение с
очевидни натрупвания на позитивна лексика, суперлативи и елативи,
подсилващи частици, метафори, сравнения с други световноизвестни райски
кътчета – образност, която наред с осведомителността засилва апелативната
функция на текста. Традиционните туристически текстове са в основата си
репрезентативни – засягат повече обектите на културата, отколкото нейните
субекти (рядко се говори за хората, населяващи дадена територия) и нямат за
цел опознаване на автентичната чуждост. В този смисъл пътеводителите за
повечето страни формално си приличат – в тях трудно се идентифицират
отличителните особености на дадена култура. Нещо повече, претоварен от
обилните суперлативи, читателят получава представата за романтизирана и
екзотизирана до неузнаваемост култура и изгубва чувството за автентичното
друго в нея.
Алтернатива на традиционния туристически пътеводител са всички
лични истории, понякога нелицеприятни, дори страшни, разказани във
виртуалните сайтове, разбира се, само когато са резултат от директна среща с
чуждостта, а не плод на копнежи и фантазии под формата на литературни
фикции. Тези алтернативни източници на ксенологична информация и познание
потвърждават становището, че само лично преживяното може да противостои
на всички предразсъдъци и стереотипи за цели етноси, нации и култури.
Пример за нестандартен тип пътеводител е пътеписът на Томас Магош
„Литературно пътуване през България“, който съчетава традиция (география,
респ. топография, културна история, ритуали и обичаи) и модерност (култура
на храненето, манталитет, обществен живот, политика и др.). Пътеписът
предлага конкретно и лично преживени истории, които на някои читатели могат
да се сторят любопитни и весели, за други обаче може да изглеждат опасни,
дори ужасяващи. Във всеки случай липсват обичайните нищо неказващи
клишета, идеализираните представи, предразсъдъците и стигмите.
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Застрашителни или привлекателни, тези истории са автентични. Други подобни
литературни пътеписи за България са „българските“ романи на Ангелика
Шробсдорф, Илзе Тилш, Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров,
Румяна Захариева, Михаел Бузелмайер, Бригите Олешински, Ралф Тениор, Ханс
Тил, Ян Конефке, Уве Колбе и др.
Предимствата на фикционалния тип културноспецифична информация
се съдържат както в емоционалния заряд, който я съпътства, така и в
дълбочината на погледа в българската култура. Фикцията не нарушава
реалността на преживяното, а критически я осмисля благодарение на
богатството от гледни точки, иманентни на литературата като цяло. Следният
пример е аргумент в полза на горната теза: екскурзоводите често са склонни да
превъзнасят дадена култура, от което резултатът е едностранен (изкривен)
поглед към нея; някои пътеписи правят точно обратното – концентрират се
изрично върху негативното за България и забравят, че картината не може да
бъде единствено черно-бяла. Важни са нюансите, които за съжаление остават
скрити. Освен това погледът отвън е далеч по-обхватен в сравнение с погледа
отвътре. Неконвенционалните форми целят да се приближат максимално до
автентичната ситуация, избягвайки черно-белите краски.
Това е лесно да се констатира, по-трудно е да се осъществи. За целта ще
очертаем поредица от стъпки, които трябва да предприемат жанрът пътеводител
и професията екскурзовод (говорещият пътеводител), за да отговорят на
съвременните потребности на модерния туризъм:
 Отказ от изолирането на туристите от културната среда на местните
хора, което е тотална практика в т. нар. „all inclusive предлагане“ (при
което туристите често въобще не напускат хотела). Да не се използват
заобиколни пътища в прекия и преносен смисъл на израза, да не се
разкрасява или скрива реалността, например инфраструктурата (улици,
пътища, жилищни квартали, региони табу). Чрез директен контакт на
туристите с реалността да се създаде отношение на доверие – важно
условие за опосредстване на културни стандарти. По този начин
туристът не се чувства единствено обект на туристически сделки.
 Отказ от специално организирани „преживявания“ (псевдокултура,
закрити прояви в ресторанти и хотели), които пораждат единствено
илюзии. Театрално представените ритуали, извадени от автентичната им
среда – селския и градския площад, църквата, стадиона –
стандартизират, конфекционират културата.
 Отказ от предварително замислени внушения от политически и
идеологически характер, които може би ще увеличат атрактивността, но
ще намалят съдържателността на пътуването.
 Приоритетна ориентация към малко познатото, което може да граничи с
културния шок – това е т.нар. „концепт на учудването“, „скок в
студената вода“ (вж. Opaschowski 2002: 67, Henning 1997: 95,
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Heimböckel/Weinberg 2014: 136), който при всички положения е подобър вариант от режисираното показване на културните реалии.
 Неутралност при представяне на приемащата култура – предимство на
свободното възприятие, формите на представяне избягват оценъчни
съждения, квалификации, присъди. Оценката на представените факти и
феномени не се предпоставя, а се предоставя на туристите.
 Създаване на възможности и предоставяне на възможно най-много
време за свободни обиколки с цел самостоятелно откриване на културни
реалии. Дори да завършат неуспешно, такива начинания носят повече
опит със съответната култура, отколкото практикуваното наливане на
информация чрез беседи. Свободното време е свързано с ходене пеша и
бавен, частичен, но по-близък допир с другата култура, с конкретни хора
и ситуации. Това дава възможност за преживяване, а не за гледане или
слушане отдалече (Pagenstecher 2006: 170), но и изисква повече
активност, инициатива, любопитство, издръжливост, търпение, дори
определен риск от страна на туристите. Предприемането например на
разпространените пътувания на туристи в Латинска Америка с цел
„изчистване“ на тялото от насъбралите се токсини трябва да става на
базата на информирано решение.
Посочените алтернативни начини за поднасяне и усвояване на
туристическа информация отговарят на потребностите на активния турист
(„свободния плувец в морето“ по Helminger 2015: 138), а не на пасивния зрител.
Целта на пътуването е не пристигането на дадено място, а пътят до него – по
възможност по неутъпкани пътеки, избягващи повърхностното, ирелевантното
в съответната културна общност. Вместо строго и педантично организираните
(нормирани, лимитирани) обиколки се предлагат интензивни, дълбинни
преживявания, потапяния във всекидневната култура на общността. По този
начин количеството (тичане от място на място) се замества от качеството (помалко, но по-качествено): по-малкото е повече (weniger ist mehr).
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Храненето – основен културен ритуал
Ако човек има желание да опознае традициите и културата на една
страна, не е достатъчно да разгледа най-големите забележителности. Той трябва
да прекарва време сред местните хора, за да може да опознае бита им, а също и
да вкуси от тяхната храна. Предпоставка за интеркултурно доминирания
алтернативен туризъм е излизането от сферата на собственото ежедневие (което
не се случва в условията на комфортно организирания туризъм) и влизането в
ежедневието на приемната култура (бит, хранене, свободно време).
Храненето е основен компонент на всекидневната култура наред с
другите съставни части на бита – дома, жилището, работата, свободното време,
пътуването, здравето, физическото тяло, всекидневната комуникация и т. н.
Всички тези компоненти са свързани помежду си. Като пример за връзката
между почивката, респ. пътуването и кухнята може да се посочи създадената
традиция на закуска в хотелите, която се включва в цената на нощувката.
Опитът, който туристите придобиват в условията на другокултурна
среда, често минава „през стомаха“. Културата на хранене е първата
ксенологично релевантна представа за „другия“ свят (вж. Маркова 2001), тъй
като приемането на храна заема голяма част от ежедневието на хората. Нещо
повече, отделните хранения са определящи за структурата на деня – неслучайно
темпоралните наименования на частите на денонощието в много езици са
производни на обозначенията на самите хранения – предобед, следобед, преди
вечеря, след вечеря и под.
Ницше вижда в различните ритуали на хранене „откровения за
културите” и причислява акта на храненето към най-съкровените трепети на
човешката душа. Храната не е само материалност, тя е нещо за душата.
Нобеловият лауреат за литература Гюнтер Грас смята храненето за
екзистенциално най-важния проблем и тематизира този културен феномен в
романа си „Калканът”.
В много култури храненето се разглежда не единствено като
физиологическа потребност, а като общностен процес, като важен код в
комуникацията между хората както в рамките на културната общност, така и в
контактуването с представители на други култури. Храненето е едновременно
личен (индивидуален) и групов, обществен (колективен) акт, който
демонстрира цялостната социално валидна система от ценности, поведения,
действия, символи. Поради това храненето е наречено тотален феномен на
социума. Както казва Гьоте в „Торквато Тасо”, възможността да избираме
между различни ястия и напитки ни отличава от животните. Освен това храната
има символно значение в определени ситуации, тя носи послания (като
например еротиката на ягодите, любовта и нежността на шоколада). Храненето
носи сетивна наслада, но същевременно е и прагматично, комуникативно,
емоционално и символично състояние на човека в неговото делнично и
празнично битие. То създава близост, намалява дистанцията между хората,

114

стопява агресията и хвърля мостове към междучовешкото и междукултурното
разбирателство (вж. Маркова 2001).
Толерантността започва в кухнята и на масата. Там хората непринудено
бъбрят и си разказват истории, запознават се с нови хора, домакинстват,
гостуват, сърдитите се сдобряват, добрите приятели спорят. Яденето и пиенето
според лорд Палмерстон е душата на дипломацията. В сферата на политиката,
икономиката, науката, медиите и администрацията т.нар. работни закуски,
обеди и вечери са традиционни топоси на успешни преговори, споразумения и
договаряния. От друга страна, поради недоверието към някои ритуали в сферата
на храненето, употребата на специфични продукти и технологии на приготвяне
на храната в определени културни региони могат да се окажат избягвани от
конкретни групи хора. Така например пикантни и твърде люти подправки от
азиатската кухня могат да предизвикат здравословни проблеми у
непривикналите към това европейци, затова гидовете по-скоро предупреждават
за опасността, отколкото препоръчват подобни ястия. Не се изключва и
културният шок с оглед на обстоятелството, че в някои култури се консумира
месо от животни, които в други културни пространства се считат за домашни
любимци.
Храненето в общност е средство за обмяна на мисли, за създаване на
доверие и начин на социализиране (инкултурация и акултурация), както и
способ за преодоляване на йерархията (особено храненето на кръгла маса).
Отказването на покана за обяд или вечеря в дадена общност сигнализира липса
на доверие, мнителност, недоброжелателност, а в някои случаи е дори повод за
война. Не на последно място храненето е начин на познание, например в
библейската притча за грехопадението, Тайната вечеря и др.
В различните вярвания и религии храненето има символично значение с
оглед на подбора на определени храни или тяхната възбрана по време на
религиозните празници и ритуали. Освен това то има и когнитивен характер – в
процеса на инкултурацията (социализацията) детето слага непознатия предмет
в устата, за да го опознае. Освен че възпитава вкус в прекия и в преносния
смисъл на думата, храненето обвързва физиологическия процес с
комуникацията, а езикът метафоризира много често процеса на хранене в образи
като „духовна храна”.
В различните културни общности в зависимост от историческите и
религиозните традиции се формират и различни норми и навици на хранене,
които са част от идентичността на общността. Те много често са източници на
културен шок: яденето с пръсти например в много африкански и азиатски
общности е в разрез с културните порядки в Америка и Европа. Малко хора
знаят обаче (а и да знаят, са по-скоро склонни да го игнорират), че яденето с
пръсти осигурява приток на микроорганизми, които спомагат за по-доброто
храносмилане и преработването на храната. Малките деца правят това
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инстинктивно. Разпространен е обаче стереотипът, че яденето с пръсти е
признак на примитивизъм и нецивилизованост.
Забързаността на живота в съвременния свят води до загуба на интереса
към спокойното, продължително хранене на уютно и красиво подредената маса.
Това обстоятелство косвено се подкрепя от изследвания за потребителския
интерес към производството на порцеланови и стъклени съдове, както и на
прибори за многократна употреба, чийто оборот непрекъснато спада.
Тенденцията към бързо хранене и определени демографски причини
(намаляване на броя на брачните семейства, на децата, на членовете на едно
домакинство) почти елиминират всекидневната ситуация на общо хранене в
домашна обстановка, с изключение може би на вечерята и по време на празници.
Но дори празниците напоследък изместиха топоса на хранене и празнуване от
личното в публичното пространство (много семейни тържества като сватби,
кръщенета, юбилеи се провеждат в обществени заведения) (вж. Маркова 2001).
Защо пътеводителите отделят сравнително голямо внимание на кухнята
в дадена култура? Главно поради посочения факт, че ястията или неправилното
хранене (например подчертаната пикантност на източните кухни) могат да
доведат до здравословни проблеми, което още веднъж потвърждава
предпазната функция, която изпълняват тези текстове. Накратко: представянето
на кухнята не се обуславя на първо място от гледна точка на културнорелигиозните традиции на общността, вида на продуктите и технологиите на
приготвяне, а акцентува главно върху вкуса и има предупредителни функции.
Друга причина за важността на кухнята като туристическа атракция е
възприемането на храненето с всички сетива (зрително, слухово, чрез
обонянието, вкуса и допира): важни са дизайнът на ястието („das Auge isst mit”,
„ядем с очите си”), звукът, който се чува при сдъвкване (хрупкавост), уханието,
вкусовите качества и допирът до небцето.
Примери за мястото на кухнята в текстове от различни пътеводители:
 „На въпроса коя е най-голямата атракция на Тайван почти винаги
отговорът е китайската кухня“ (Senftleben 1985: 264).
 „Кулминацията на пътуването във Виетнам е фантастичната кухня“
(Cummings, Robinson 1991: 104).
 Тайландската кухня се смята за „една от най-добрите и найразнообразните в света” (Bolik 1990: 56), „китайската кухня е една от
най-добрите, най-прекрасните в света” (Trempel 1991:181), индийската
кухня се оценява като „превъзходна” (Schweizer 1987: 53), за турската
кухня се казва, че е „нещо много специално и несъмнено може да се
постави редом с френската кухня” (Weber 1988: 101).
Тези суперлативи са придружени от семплото изброяване на заведения
и възможности за хранене, на национално типични ястия и техните описания,
на определени начини и часове на хранене. Същинският текст на
пътеводителите, посветен на кухнята в съответната култура, прилича по-скоро
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на кулинарен справочник. В него определено липсват етнологично
аргументирани препоръки за избора на едно или друго ястие, за традициите и
културните стандарти на хранене, за символното значение на определени храни,
които могат да останат в паметта на туриста като спомен за дадената култура,
за комуникацията и поведенческите актове, които съпътстват ритуалите на
хранене. Напълно са изключени регионалните и индивидуалните кулинарни
традиции, предпочитат се общоприетите ястия, консумирани в публичното
пространство. Акцентува се предимно върху кулинарни продукти, отговарящи
на вкусовите навици на чуждестранните туристи, което отдалечава неимоверно
много от културата на домакините, адаптирана в крайна сметка към културната
рамка на туристите. Пътеводител за Египет например изрично предупреждава,
че „туристът не винаги ще открие в менюто ястия, отговарящи на вкуса му”
(Baedeker 1992: 593). Рядко туристическите рекламни текстове представят
кухнята като „израз на спецификата на една култура и на определен начин на
живот” (Trempel 1991: 182).
С оглед на превантивната си функция повечето пътеводители се
отказват от информации за различните системи и структури на хранене, за
различните поведения при хранене, за социалната вариативност в начина на
хранене, за отклоненията на културите на хранене от общоприетите
универсалии. Не се предлагат екзотични ястия, които драстично се дистанцират
от „общоприетия“ вкус, с цел да се избегне рискът. Принципът на подбора е не
да се предложи неповторимото, неочакваното, изненадващото, дори
шокиращото, но запомнящо се за дадена култура на хранене, а да се намери
балансът, златната среда между културноспецифичното за общността домакин
и приемливото за групата на чужденците туристи.
Друг белег на туристическите пътеводители в контекста на храненето е
почти пълното изключване на човешкия фактор (местното население рядко е
обект на внимание), текстовете представляват безименни лексикони. В малко
случаи кухнята е представена с имена на известни готвачи, още по-нетипично е
посещението на пазара (информация за предлагането в дадена страна) и
въвеждането в специфичните технологии за приготвяне на храната и напитките
– всичко това остава тайна за чужденците. Изключение правят туристическите
атракции за дегустации на храни и напитки и някои видове заведения, където
храната се приготвя пред посетителите.
Примери за алтернативни подходи в някои пътеводители, свързани с
темата за храненето и кухнята:
 „Лявата ръка е нечиста и не трябва да докосва ястието” (Тайланд,
Dooring 1990: 57).
 „Храната е раздробена на отделни хапки” (островите на Южен Тайланд,
Bolik 1990: 32).
 „Подреждането на хранещите се на масата е съвсем различно от нашето.
Обикновено хората се хранят седнали около големи кръгли маси.
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Домакинът и гостът се редуват да наливат напитките” (Тайван,
Senftleben 1985: 265).
 В Тайланд, за разлика от Европа, всички ястия се сервират
едновременно (Bolik 1990: 22); виетнамците не ядат месо при
пълнолуние или непосредствено преди новолуние (Cummings 1991:105);
храненето за японците е „единство на вкус, външен вид и съдове за
сервиране” (Baedeker 1992: 352); „с турско-арабската кухня човек найдобре опознава другия, когато се храни в домашни условия” (Haag
1988); сърбането на супата, почистването на зъбите на масата,
оригването след ядене в някои култури са знаци, че гостенинът се
чувства добре (вж. Senftleben 1985: 264). В китайската кухня се яде
всичко, което се движи – кучета, котки, насекоми.
Но такива примери са изключение от правилото. В типичния случай
въвеждането в чуждата култура се опира главно на мостри и ритуали в областта
на гастрономията, вече познати на туристите. Основни критерии за
предлагането в кулинарната сфера са вкусът и загрижеността за здравето и
доброто храносмилане на чужденеца, срв.: „Тъй като японците са изискани
гастрономи, можете безрезервно да се доверите на тяхната кухня” (Baedeker
1983: 352) или „Който внимателно подхожда към китайската кухня, както у
дома, няма да има проблеми” (Trempel 1991: 183).
Културноспефична информации за акта на хранене в пътеводители:
 Отделните хранения през деня да се представят с
културноспецифичната им окраска – например сиестата в
европейския юг, продължителната вечеря в българската и в други
балкански култури. Би могло да се предложи сядане на маса с местни
хора в семейна среда, за да се демонстрира храненето не само като
физиологично-субстанциален феномен, а като акт на общуване. Това
особено важи за арабските култури, където процесът на
запознанство върви паралелно с гостуването в домашна среда.
Проблемите в случая идват от това, че не всеки е готов да се храни
седнал на пода от общи съдове направо с ръце или с особен вид
прибори (арабска и азиатска кухня) и не всеки би приел йерархия от
типа: когато мъжът, респ. бащата (главата) на семейството
приключи с яденето, всички останали са длъжни да го прекратят (в
Индия и Афганистан жените дори не сядат на масата заедно с
мъжете). Въпреки това общите хранения дават възможност за
запознаване с другата култура, включително за отчитане на
културните разлики и на културните универсалии в процеса на
хранене. Освен това този тип туристическо предлагане дава
информация за структурата в семейството в съответната култура –
кой до кого седи на масата, как се разполагат гостите, има или липсва
йерархия, кой поднася ястията и напитките, какви са ритуалите в
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началото и в края на храненето, какво е времетраенето на едно
хранене и с какво темпо се извършва то, какви са вербалните и
невербалните комуникационни маркери по време на храненето. Тази
картина е миниобраз на обществени отношения, що се отнася до
равнопоставеността на половете, на възрастовите групи, на
отделните членове на семейството.
Процесът на хранене, поради „вкусовия” си характер, може да редуцира
словесната комуникация с представители на други култури, особено когато те
не владеят съответния език. В центъра на вниманието е поставено сетивното
усещане, което може да се изрази и несловесно чрез езика на тялото. Като
всекидневна потребност храненето е първата крачка към навлизането в другата
култура, „разговорът“ за насладата от храната е началото на приемане или
неприемане на дадена култура. Дори участниците в акта на хранене да не
владеят общ език, могат да общуват чрез различни мимики, жестове,
възклицания, пози, израз на лицето. Специални изследвания са посветени на
невербалния и паравербалния тип комуникация в различните култури (вж.
Rogers 1999: 150-184).


Дали яденето е вкусно зависи и от това, в какъв вид е поднесено то
– цветово, като форми, съдове, различни декорации, как ухае, дали е
хрупкаво или нежно се разлива по небцето, температура на
поднасяне – топло, горещо, студено. Тези характеристики съдържат
информация за съответната култура на хранене. Един пример в това
отношение: Северна Европа държи на топлата храна, по тази
причина храненето като темпо максимално се ускорява, разговорите
по време на ядене се редуцират до минимум, отсервира се бързо,
след което гостите стават от масата и продължават общуването в
друго помещение. В Южна Европа този процес е продължителен,
особено на вечеря и по време на празненства, масата не се отсервира,
тъй като храненето е придружено с разговори, танци, тостове и т. н.
В определени случаи това продължава до късно през нощта.
Подобни разлики в културата на хранене могат да предизвикат
културен шок и погрешно взаимно преценяване – например ако на
обща маса скандинавци, германци и агличани набързо се справят с
топлото ядене, а южняците са още при салатата. Получава се
деликатна ситуация на несъразмерност в темпото на хранене –
едните се чудят какво да правят на масата, а другите са силно
озадачени от апетита на първите. (За такава ситуация българите имат
подходяща фраза: Мезето не е за наяждане). Китайците, от своя
страна, на трапезата повече говорят, отколкото ядат, храненето за
тях е предимно акт на общуване.
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Тъй като всички култури имат постоянна нужда от храна и напитки
за тялото и душата, храненето като културна универсалия се
превръща в гаранция за толерантност. Както по време на големи
религиозни празници древните отказват да воюват помежду си, така
и по време на ядене се сключва мир между отделните присъстващи
на масата (Никой не е по-голям от хляба). По тази причина Клод
Леви-Строс твърди, че толерантността, емпатията, доверието
започват в кухнята, на масата за хранене (особено на кръгла маса,
където не се демонстрират йерархии). Отказът за съвместно хранене
е, напротив, ясен маркер за враждебност. Важна културна специфика
представлява предлагането или забраната на определени храни и
напитки по време на големи религиозни празници.

Повечето от споменатите пътеводители и източници на туристическо
предлагане загърбват ксенологично релевантната информация (автентичността,
спецификата на чуждата култура, нормалното всекидневие на обикновените
хора и техните традиции) не само в областта на кулинарията, с оглед на доброто
впечатление, което задължително трябва да оставят у туристите.
Туроператорите и техните рекламни текстове предпочитат публичния пред
личния културен контекст и много често пропускат шанса да съчетаят
културноспецифичното с атрактивното, като прекалено много се съобразяват с
предпоставените очаквания, желания и стандарти на чуждите туристи. На тези
стандарти отговаря и стилът на туристическите пътеводители. Той избягва
образността (метафори, фразеологизми, мисловни образи) и предпочита
тривиалността на изказа и задължителните за случая универсални клишета.
Наблюдават се общи фрази като „разнообразна и здравословна кухня”,
„деликатеси и специалитети”) и др.
Туристите се движат изключително в публичното, представителното
пространство; в програмата рядко присъства ежедневието на хората от
приемащата култура (личното пространство), показва се по-скоро екзотичното,
отколкото обичайният битов делник. Това е свързано, от една страна, с
трудността да се направи публично нечие лично пространство, а от друга
страна, със стремежа към атрактивност и показност (анимация), стигащи до
фикционалност, скриващи от погледа на чужденеца истински ценното от
ксенологична гледна точка. Твърде много туристите се „предпазват“ от
местната култура, като се отговаря предимно на техните очаквания, желания в
рамките на техните собствени културни стандарти. Така по време на пътуването
до голяма степен те остават изолирани в собствената културна рамка. Това не
отговаря на променилите се потребности на модерния транскултурен туризъм,
който разчита на влизане в културноспецифичната среда.
Като реакция на този информационен дефицит се появиха алтернативни
видове туризъм – регионален, кулинарен, селски, битово-етнографски,
екотуризъм, лечебен (спа туризъм), които разширяват и задълбочават
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познавателния хоризонт на туристите именно с въвеждането им в специфичните
различията на приемащата културна общност.
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Примери за културноспецифична информация
Примерите предлагат описани в литературата мостри на поведение,
извадки (индивидуални, субективни впечатления) от есета на студенти, както и
личен опит на автора и нямат претенцията да бъдат меродавни и общовалидни.
На тази база не могат да се правят обобщения за културни характеристики на
определени групи. Те представят възможно възприемане на другостта и
отразяват ситуационни (моментни) поведенчески актове.
Мостри на поведение (културни автопилоти)15
Още в началото трябва да направим уточнението, че генерализации от
типа на вропейци, американци, азиатци са условни.
Вербална комуникация: обръщение, учтива, неучтива форма. В
Северна Америка се обръщат по малко име, в Европа държат на обръщение по
фамилия. В Германия доминира учтивата форма на обръщение, дори
дългогодишни съседи си говорят на Вие, изключение правят младежките
социални групи. В България лекарите с малки изключения говорят на „ти“ с
пациентите, фамилиарното „ти“ доминира и в търговската практика (от страна
на продавачи и касиери), особено в по-малките населени места и селските
региони. В българското село говоренето на „ти“ с непознат често е израз на
благоразположеност и гостоприемство.
Невербалната комуникация включва жестове, мимики, език на тялото.
Паравербалната комуникация е свързана с гласа, но без участието на
езика – интонация, скорост на говорене, прекъсване на разговора, паузи между
репликите, мълчание. Германците говорят бързо и това затруднява разбирането,
особено от страна на чужденци, говорещи немски език. Репликата често е с
формат на дълъг монолог, паузите за контрареплика са къси, прекъсването на
събеседника се счита за неучтиво. Изслушването на комуникативния партньор
е задължително, като това се спазва и от двете страни. Франкофонското
пространство възприема подобен тип комуникация като скучна, често
репликите се наслагват една върху друга и това е знак за оживен диалог, както
и за интерес към партньора. В Южна Европа прекъсването и говоренето един
през друг, с къси реплики, както и повишените децибели е по-скоро правило,
което не е пречка за разбиране и не се счита за липса на респект към другия.
Паузите на европейци и американци са по-къси, азиатците слушат до края,
продължителни речеви паузи се наблюдават и в Скандинавия (Финландия). В
Азия мълчанието е натоварено със значение – респект към другия, особено ако
Всички примери са заимствани (вж. Rogers 1999: 150-184), отчасти интерпретирани и
допълнени от автора на изследването.
15
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той стои по-високо в йерархията. Слушането на събеседника в Азия е въпрос на
емпатия, слушането и обратната връзка в Европа и САЩ приема вид на
контрареплики и въпроси, с които се упражнява контрол спрямо аргументите на
партньора в разговора (индивидуализъм). В Азия мълчанието е начин
ситуацията да не излезе извън контрол, групата да запази хармонични
отношения (колективизъм).
Кинезиката е невербална комуникация (език на тялото) и включва:
• Емблеми – жестове с ръце и глава, съответстващи на определени
вербални единици – например утвърждаване (да) и отричане (не) в балканското
и в западноевропейското културно пространство се изразява чрез съвсем
различни (почти противоположни) хоризонтални и вертикални движения на
главата;
• Илюстратори – усмивката, мръщенето при разговор, автоматичната
усмивка на северноамериканци и германци (куртоазия);
• Регулатори – поддържането на визуален контакт с аудиторията:
Европа и САЩ считат това за задължително като израз на авторитет и на
респект към слушателите, отказ да се гледа в очите може да означава за тях израз
на неискреност и лъжа, докато в Азия директното гледане в очите, особено
спрямо по-възрастни, е знак за неуважение и дори арогантност, може да
означава и еротична подкана;
• Индикатори – изразяване на емоции: на Запад емоциите се изразяват
по-скоро открито, свободно, на Изток (Азия) хората са сдържани в емоционално
отношение. Това е свързано с основен поведенчески постулат „опазване на
името“ (достойнството) на другия, което от своя страна е свързано с
директния или индиректния изказ при вербалната комуникация (култури с
нисък – Европа, респ. висок контекст – Азия). И в двата вида култури, но
особено в азиатската, се избягва публичното критикуване. За азиатците не е
толкова от значение какво се казва, а как се казва – директният, агресивният
изказ означава „загуба на лице“. Неслучайно в Япония думите за комуникация и
човешки отношения са синоними, т.е. основната цел на комуникацията е
запазване на хармонията в интерперсоналните отношения. Обратно, в Европа
се акцентува върху съдържанието, тонът е по-скоро категоричен, изказът е ясен,
освен ако не се опитваме да излезем елегантно от деликатна ситуация, например
при покана, която не искаме да приемем – тогава се прилага принципът на
вероятността и двусмислеността – може би, вероятно, ще видим. Тези маркери
на двусмислието и неопределеността са характерни обаче по-скоро за източните
колективистични култури, за разлика от индивидуалистичните Европа и САЩ,
където много често се срещат думи като абсолютно, категорично, определено,
несъмнено, сигурно. Синтаксисът в английски и немски език изисква
непрекъснатата употреба на (формален) подлог, в случая – на местоимението
Аз, за разлика от случая в японски, български, руски и други езици, където това
не е задължително.
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Проксемиката е невербална комуникация, изразяваща се в стандартите
на физическо отстояние на партньорите при комуникация или при събиране на
множество хора в ограничени пространства. Разстояние между говорещите под
50 см представлява за САЩ, Западна Европа и скандинавските страни заплаха
или може да бъде възприето като нарушаване на личния периметър,
фамилиарност, а също и като агресия. В Латинска Америка, Южна Европа,
Близкия изток и на Балканите хората приемат подобно и по-малко отстояние
при контакт като нормално и смятат поддържането на голяма дистанция за израз
на студенина и демонстрация на превъзходство. Повечето европейци и
американци възприемат струпването на големи маси хора на малка площ
(летища, гари, молове, търговски улици, масови прояви) като притеснително и
по възможност го избягват. За азиатските култури (Япония, Китай, Индия
например) това е в реда на нещата. Кръглата маса е за предпочитане при водене
на диалог, тъй като предпоставя равнопоставеност на партньорите. Не е
приемлива архитектурата на редицата и колоната в аудиториите в
образователната сфера (училища и университети), тъй като не стимулира
комуникацията и йерархизира участниците в образователния процес.
Хаптиката е невербална комуникация, изразяваща се в докосване на
партньора при разговор. В Япония и в някои други източни култури, отчасти в
скандинавското пространство, докосването и особено потупването по рамото е
израз на неуважение. Докосването, където то е допустимо (САЩ, Европа), е
израз на приятелско отношение и афинитет, на Балканите и в Южна Европа е
по-скоро израз на желание за неформални отношения, но много често и знак за
фамилиарност.
Табу в говоренето – в различните култури са различни темите табу. В
Германия не се пита за кого гласуваш, за семейно положение и за размер на
заплата. Говори се на общи теми като времето, престой в страната,
продължителност на престоя (За пръв път ли сте в Германия? Харесва ли Ви
страната? Колко време ще останете тук?). В Турция, в арабския свят, в Азия
теми табу са политика, политическа принадлежност и сексуалност, затова пък
при първа среща се води „непринуден“ разговор на теми като семейство, деца,
работа, заплата, и това е знак за внимание към събеседника, а не израз на
нездраво любопитство. Европейците и американците говорят често за успехи и
постижения в личен и в обществен план, докато в Азия това се счита за
самоизтъкване и нескромност, което би засегнало другата страна в разговора.
Примери за латентни културни различия
В културите на Северна Америка, САЩ и Западна Европа се наблюдава
откритото изразяване на емоциите, за разлика от източните култури (Азия),
където те се потискат.
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В християнските култури вярват в живота на душата след смъртта, в
будистките култури – в многобройните преражданията на човек след смъртта, а
в африканските и някои островни култури – в жертвоприношенията на животни.
За американци и западноевропейци непотизмът (назначаването на
роднини и познати на работа) е неприемлив, в балканските култури
познанството („наш човек“) е водещ принцип на подбор на кадри, личните
интереси се поставят над професионалните.
В мюсюлманските култури хората не си вземат кучета за домашни
любимци, тъй като Коранът се отнася негативно към това животно.
Квалификацията „куче“, отправена към човек, е една от най-обидните.
Примери за лични преживявания по време на пътуване от есета на
студенти
Кипър:
Колкото и да харесвам да живея на този прекрасен остров, има неща,
които понякога напълно ме вбесяват. Вбесявам се от начина на шофиране на
мнозинството кипърци. Те не се оглеждат, не подават мигачи, не са наясно с
правилата за движение по пътищата. Съветът на моите приятели е да гледам
гумите на автомобила пред мен, накъде отива; да спазвам голяма дистанция,
особено спрямо автомобили, управлявани от лица над средна възраст (те са поопасни от младите).
Вбесява ме какви клюкари са местните кипърци. Те няма да пропуснат
да ти зададат колкото се може повече въпроси, свързани с личния ти живот, но
въпреки всичко има някакъв чар в клюкарството им.
В Западна Европа и Америка родът и разширеното семейство в много
случаи има малко или никакво значение, но сравнително силно развита родова
култура съществува в централно- и южноевропейските и балтийските страни.
„Гръцките кипърци говорят най-много за семейството си, то е на пиедестал“.
(Иванина Паскалева)
Гърция:
Гърците, както е известно, не са много трудолюбиви, разбира се,
работят, но повече им се отдава почивката. Развлечението за тях е неотложна
част от ежедневието. Така например те измислят различни празници (на чесъна,
смокинята, картофа, виното и много др.). Всеки район според това, какво наймного произвежда, си има празник на даден плод, зеленчук или напитка. Също
така няма село без поне две таверни. Там се слуша единствено гръцка фолклорна
музика и се яде много. Типично за таверните е кухнята да е отвън, където
виждаш как готвят. Когато си поръчаш нещо в заведение, то не се отсервира,
дори и масата да прелее от посуда и празни бутилки, освен ако сам не кажеш на
сервитьора да почисти. Другото се смята за обида, тълкуват го като "време е да
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си ходиш". Много интересна е гръцката култура на хранене. При повечето гърци
закуската е излишна част от храненето. Тяхната закуска е кафето. За сметка на
това обядът е свещен. (Даниела Стоянова)
Турция:
Няколко идеи за хората, които искат не само да разгледат
туристическите обекти, но и да опознаят по-добре местната култура и традиции:
Човек непременно трябва да се разходи из пазарите. Все пак
Капалъчарши е едно от най-големите, а също и едно от най-добрите места за
пазаруване. Но като купувач трябва да умеете да се пазарите. Това ще ви
позволи да купите избраната стока, било то подправки или копринен шал, на
възможно най-изгодна цена.
Ако сте се изморили цял ден да обикаляте пазарите и да разглеждате
забележителностите, навярно единственото нещо, което искате, е да се
изкъпете. Вместо да си вземете душ в хотела, можете да отидете на традиционна
турска баня или хамам. Водата ще ви накара да се почувствате отпочинали.
Също така можете и да посетите някое малко селце, да общувате с
местните и да прекарате време с тях. Всичко това ще ви позволи да разберете
как се хранят и как живеят те. Можете да видите със собствените си очи как се
прави сирене или да спрете в местната фурна, да поговорите с жената, направила
закуските, а може би дори да надникнете в кухнята.
Трябва да се подготвите, че след като пристигнете в Турция, ще ви
бомбардира неповторима смесица от аромати и вкусове. Непременно опитайте
от местните ястия. Навсякъде се предлага кебап, така че не пропускайте да го
пробвате. Кюнефе е отличен избор за хората, които обичат сирене. Това е
традиционен арабски сладкиш с пълнеж от сирене и „глазура” от кадаиф.
Манти пък е другото ястие, което представлява горещи кнедли, полети със сос,
направен от кисело мляко и чесън. Мантите може да са с всякакви плънки,
например от спанак или сьомга. Туристите имат възможност да опитат и
различни мезета, например от печени патладжани с кисело мляко, артишок, боб
и други. (Мелин Ариф)
„ОК” знакът там означава, че някой е гей, а поставянето на палеца между
първите два пръста в Турция е равносилно на показването на среден пръст в
САЩ. (Лейля Хаджиева)
Седемдневна почивка в Турция – там видях разни хора: туристи и
местни. Сред тълпата видях туристки, но не и местни жени (туркини). Странно.
Мъже, насядали по улиците, по-скоро пред магазините, в които работят. Нито
една местна жена. На втория ден от нашата почивка най-сетне видях жена. Но
дали наистина я видях? Тя беше облечена с дълга, мисля сива рокля, а под
роклята – клин, блуза, чорапи (черни и плътни) и чехли. На главата – забрадка,
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или каквото и да е това нещо, и огромни очила. На тази жена действително само
ръцете ѝ се виждаха (от китката до пръстите). Бях шокирана. Та там беше
сигурно четиридесет градуса. Не мога да разбера, що за мъчение е това?!? А
може би за тях не е. Може би това е начинът им на живот.
По-късно вечерта седнахме на бара в хотела, приятна компания, само
млади хора, които са отишли на почивка, за да се забавляват. На мен, като на
момиче, отказваха да ми налеят повече от два пръста алкохол, а когато стана
точно 24:00 ч., изгасиха осветлението и ни казаха да се прибираме по стаите или
ще извикат полиция. Културно ни изгониха, или не чак толкова културно.
Качихме се в стаята на момчетата и си пуснахме музика. Звъннаха минимум три
пъти по телефона, като при всяко едно обаждане ни заплашваха, че ще извикат
полиция, ако не спрем музиката. И така, всички си легнахме ядосани.
Третото нещо, което ми направи впечатление, беше това, че те друг език
освен техния не знаят и явно не искат да знаят. Постоянно говореха на турски в
хотела… все едно сме длъжни да знаем турски език. Хората, които работят в
магазините, поне знаеха английски, руски и малко български. (Женя
Михайлова)
Ходила съм на много места по света, но единствено в Истанбул видях
нещо, което ми се записа в паметта и ще го помня винаги. Разхождах се пред
площада близо до Синята джамия, когато забелязах, че всички туристи гледат и
сочат в една посока. Погледнах натам и какво да видя – сцена, излязла като че
ли от роман или приказен арабски филм. Един възрастен мъж, облечен в дълга
бяла роба, вървеше напред, а зад него в колона четирите му съпруги, облечени
в черни фереджета. Първата съпруга вървеше точно зад мъжа и беше горе-долу
на неговата възраст, а останалите три бяха една от друга по-млади, като
последната беше наполовина на възрастта на мъжа. Това се разбираше по
походката и телосложението им, защото лицата им бяха забулени и не се
виждаха. Тази причудлива процесия привлече вниманието на всички чужденци,
които бяха на площада. (Даяна Иванова)
При среща с чуждостта човек изпада в състояние на крайна несигурност.
Културният шок е ситуация, при която човек се чувства парализиран. С моята
кума придружихме до автогарата нейната братовчедка и деветгодишната ѝ
племенничка, която е родена и израснала в САЩ. Момиченцето пожела да отиде
в тоалетната, а тя на автогарата е от турски тип, без седало. Момиченцето влезе
и след минута излезе ужасено: ”Мамо, тоалетната я няма!” И трите не се
досетихме, че детето е с друга културна идентичност и няма как да знае, че има
и такива тоалетни. (Таничка Грозданова)
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Германия:
В Германия не ме гледаха с лоши очи за това, че съм от България.
Напротив, когато им говорех за родината ми, как е ситуацията при нас и как е
било преди, слушаха ме с внимание, беше им интересно. Но най-интересно им
стана, когато им разказах за големите посеви с хмел, които се сееха преди
двайсет години край моето родно село Ябланово. Обясних им, че сега всичко е
разрушено и всеки си взе нивите, че няма работа и прехрана за хората. Останах
с много приятно впечатление от немската култура и им свалям шапка за
прекрасната и материална, и духовна култура във всяко отношение. Много са
погрешни стереотипите, които сме си изградили за германците. Само докато те
опознаят са малко студени и недоверчиви в началото, но след като мине
периодът на адаптация и те разберат какъв човек си, всякакви културни бариери
падат и от граждани на Германия и България се превръщаме в граждани на
Света. (Мазлум Ферадов)
Tрябва да се обадиш предварително на родителите си, за да им отидеш
на гости. Децата, като навършат пълнолетие, живеят отделно от родителите.
Това е правилно, защото възпитава в трудолюбие и самостоятелност. Докато
при нас е типично оставането в дома до късна възраст (хотел мама).
Прадядо ми е бил на работа в Германия по време на Втората световна
война. Бил поканен на вечеря у работодателя си. Седнали около масата, прадядо
ми цяла вечер чакал някой да му сипе ядене от общия съд – в България
домакинята върши тази работа. След вечеря го попитали да не би да не му е
харесало яденето. Тогава разбрал, че той е трябвало да си сипе храна.
(Петранка Петкова)
Швейцария:
Там законът е над всичко. Ако отидеш на гости на швейцарец, изпиеш
малко количество алкохол и седнеш зад волана на колата си, той ще се обади на
полицията. Швейцарецът няма да те прикрие, защото ти вършиш престъпление.
(Петранка Петкова)
Виетнам:
Мъже и жени не бива да се докосват навън. В същото време за мъжете е
нормално да ходят по улиците, хванати за ръце. Ако се опитате да ги поздравите
на техния език, внимавайте. Тяхното „xin chao“ има шест различни значения,
според това как го произнасяте, и само едно от тях е „здравей”.
Виетнамската вечеря в повечето случаи е купа с ориз и пръчици за
хранене. Дръжте купата с ориз в ръката си – счита се за невъзпитано да ядеш от
купа, която е поставена върху масата. (Лейля Хаджиева)
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САЩ:
Всички карат големи коли. Колите са нещо като обувките, без които не
можем да излезем навън. По улиците разхождащи се хора са рядкост. Считат те
едва ли не за болен и питат: Имате ли нужда от помощ?
В големите супермаркети не се продава никакъв алкохол – за това си има
отделни магазини. Винаги ти искат лична карта, независимо дали ти личи, че си
над 21, или не.
Хората там масово са облечени в евтини дрехи, не робуват на марки,
много от тях ходят често със скъсани или мръсни дрехи и никой не се
интересува от това какво ще кажат другите. По отношение на начина на
обличане правят впечатление странните комбинации като джапанки с чорапи,
често се срещат хора, които носят дрехи с по-голям размер. (Петранка
Петкова)
В САЩ да подариш своя любима дреха или вещ (износена стара
тениска) е израз на желание за близко и искрено приятелство, подаръкът е
зареден с много повече от материална стойност. Една изключително материална
култура като американската е в търсене на нематериални ценности. (Енисе
Хабилова)
Охраната с полицейска кола веднага е на разположение да те закара до
болница при най-малка нужда. (Денис Адилова)
Еврейската общност:
Евреите отбелязват всяка събота „Шабат“, което означава „покой,
прекратил дейност“. В юдаизма Шабат е седмият, последен ден от еврейската
седмица, който е събота. На този ден евреите отбелязват седмия ден от
Сътворението, на който Бог си е починал, след като е сътворил света за шест
дни. И по тази причина евреите не работят в събота. Според еврейския календар
денят се счита за започнал, когато на небето се появят първите три звезди и
съответно отбелязването на Шабат започва в петък вечер и приключва в събота
вечер. Според тяхната религия на този ден не трябва да се върши никаква
работа, което от своя страна изключва всякакви съзидателни дейности.
Спазването на традициите, свързани с Шабат, е едно от основните задължения
на религиозните евреи. Списъкът с дейностите, забранени за извършване през
този ден, е доста дълъг и обхваща 39 групи занимания. Сред най съществените
забрани са: да се включват и изключват електрически уреди; да се управлява
автомобил; да се натискат бутони; да се пренасят предмети извън пределите на
дома. Други забранени са засаждане, готвене, писане. На този ден на масата на
евреите присъства празничният хляб „Хала“, специални свещи, характерни за
Шабат, както и бутилка вино или гроздов сок. (Ваня Любомирова)
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ТРЕТА ЧАСТ
Литература и чуждост16
На основата на конкретни съвременни автори и техните литературни
произведения представяме различни гледни точки към опозицията свое –
чуждо. Фикционалните текстове не само представят и потвърждават
съществуващи модели на поведение, коментирани в Първа и Втора част на
настоящото изследване, но и предлагат (конструират) нови житейски модели. В
този смисъл трябва да се подчертаят две особености на разглежданата
проблематика в художествените текстове: въпреки дозата художествена
измислица в разказаните истории реалността присъства като отношение към
свое и чуждо в основните му тенденции на развитие в съвременния
глобализиран свят; литературните текстове са визионерски в конструирането на
бъдещи модели на поведение, отнасящи се до релацията свое – чуждо.
Предлагаме обзор на творчеството и анализи на литературни текстове
на автори от български и турски произход, пишещи на чужди езици (немски,
английски) – Илия Троянов, Димитър Динев, Цвета Софрониева, Емине
Йоздамар, Феридун Заимоглу, Зафер Шеночак, както и гледната точка към
България на немските писатели Ангелика Шробсдорф, Илзе Тилш, Михаел
Бузелмайер. Подборът на авторите е продиктуван от особеното положение, в
което живеят и творят те – в пресечното (трето) пространство между културите,
в топоси на пограничността.
Свое и чуждо в литературни „пътеписи“ за България (Илзе Тилш,
Ангелика Шробсдорф, Михаел Бузелмайер)
Въз основа на немскоезични автори, тематизирали в произведенията си
България и българите, можем да формулираме тезата, че рецепцията на
българската действителност от немскоезичните писатели е обусловена в помалка степен от (въз)приемането на елементи от българското културно
пространство и в по-голяма степен от осъзнаването и очертаването на границите
между българската и западноевропейската култура. От тук произтича степента
на разбиране и приемане, респ. на неразбиране и неприемане на
другото/чуждото. Този основен извод се потвърждава в по-голям мащаб от
съзнанието, че междукултурното взаимодействие в рамките на
глобализационните процеси прави по-осезаеми различията между културите.
Глобализацията води в някаква степен до амалгамиране на своето и другото.
Колкото повече се сближаваме, колкото повече границите се размиват и стават
Този тип литература е много разпространен като обект на преподаване и изследване
в специалности като Междукултурна германистика в редица германски университети
(вж. също Савова 2015: 229). Междувременно обвързването на обучението по немски
език с интеркултурната компетентност е приоритет на германистичното образование в
началото на новия век (вж. Kamburova-Milanova 2013).
16
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прозрачни, толкова по-ясно се очертават различията между културните
общности.
Обяснението
е,
че бързото
глобализиране събужда
самосъхранителния рефлекс и екзистенциалния страх от загубата на
идентичността и стимулира по естествен път потребността от запазване на тази
идентичност. Различията между отделните културни модели се репродуцират
както в случая на тяхното игнориране, така и в случая на тяхното изтъкване. В
анализираните текстове преобладава установяването на различията чрез
изтъкването им, чрез рационалното им „овладяване“ и чрез респекта към тях –
Илзе Тилш: „Зимно пътуване“ (Eine Winterreise), Ангелика Шробсдорф
„Пътуване към София“ (Die Reise nach Sofia), „Грандхотел България: завръщане
в миналото“ (Grandhotel Bulgaria: Heimkehr in die Vergangenheit), респ. чрез
стигматизиране – Михаел Бузелмайер „Кучетата на Пловдив“, (Die Hunde von
Plovdiv). Там, където се набляга върху различията или те се абсолютизират,
намаляват шансовете за интеркултурен диалог. Във всички текстове наличието
на отличителни белези се разглежда като поставяне на проблеми в хода на
междукултурното взаимодействие, които изискват не консенсус, а компромис.
Аргументът за това е, че целта на интеркултурното взаимодействие далеч не е
да се елиминират различията, което като реакция би довело до тяхното
затвърждаване. Целта в духа на културния релативизъм е те да се превърнат в
инструмент за опосредстване на междукултурните контакти.
Процесът на рецепция на българската действителност от анализираните
автори, респ. от техните текстове се обуславя в конкретните случаи от
определени фактори и съдържа следните акценти:
Шробсдорф, Тилш и Бузелмайер като представители на други културни
общности навлизат в особената българска действителност като чужденци, които
са принудени да поставят под въпрос почти всичко, изглеждащо безпроблемно
за групата на българите, към която те се стремят (доколкото те се стремят към
нея в процеса на рецепцията). За тях културният образец на българите няма
авторитета на изпитана система от предписания и това е така поради факта, че
те не участват в нейната жива историческа традиция, по силата на която се е
формирала групата. Малки изключения правят в случая факторът
спасение/оцеляване при Шробсдорф, която е съдбовно причастна към отрязък
от българското историческо развитие (спасяването на евреите в България по
време на националсоциализма в Германия), и факторът произход при Тилш,
чиято прародина (Моравия) я свързва генетично и емоционално с Изтока. Във
всички останали ситуации, в които попадат, немскоезичните автори остават
изключени от житейския опит на българите. От гледна точка на групата на
българите те са хора без история. В този предакционен етап на рецепционния
процес доминират стереотипните представи за България и българите,
формирани в домашните групи на реципиентите (Западна Европа). Изключение
на моменти прави Шробсдорф, която има непрекъсната, макар и косвена връзка
с България чрез своите близки.
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От наблюдатели в началото немскоезичните реципиенти на българската
действителност се превръщат в хода на междукултурния контакт във формални
членове на приемащата група на българите поради необходимостта да се
справят в условията на другокултурна среда. Скачайки, така да се каже, от
залата на сцената, бившите зрители стават участници в представлението, влизат
като партньори в междукултурни и социални отношения и участват отсега
нататък в развиващото се действие. Това е интеракционният етап в процеса на
рецепцията, който едновременно е етап на самоотдръпване от собствения
културен модел, на неговото релативиране и равнопоставяне спрямо
българската културна схема. В този смисъл текстовете очертават различни
степени на интерактивност – от хиперактивност при Шробсдорф, през
съзерцателна авторефлективност у Тилш до последователна статичност при
Бузелмайер. От тук произтичат и различните степени на признание и
възприемане на алтеритета – от поставянето под въпрос на собствените
културни стандарти и равнопоставянето им с другите, (в известен смисъл дори
надценяването на българските стандарти при Шробсдорф и Тилш) до упоритото
съхраняване на собствения културен модел (Бузелмайер).
Интерпретираните текстове демонстрират скъсяване на дистанцията
между немскоезичните реципиенти и българската действителност в хода на
междукултурното взаимодействие. Празните рамки на българската културна
схема се изпълват постепенно с жив опит именно поради взаимодействието на
партньорите. Анонимността и неопределеността на българското в началото
приема определени образи в конкретните ситуации на междукултурния допир.
В резултат на контактната хипотеза се разпадат наготово приетите типологии
(стереотипи) в предакционния етап (Шробсдорф, Тилш) или в зависимост от
типа на възприемането – моно- или полирецепция – тези представи се
затвърждават, дори агресивно се изострят, превръщат се в новите клишета за
България (Бузелмайер).
Готовата картина за чуждата група (България и българите),
съществуваща в домашната група на немскоезичните автори (Западна Европа),
доказва в повечето случаи своята неадекватност по причина на това, че тази
картина не е била изградена с цел да провокира конкретен отговор и реакция,
както се случва в процеса на междукултурното взаимодействие. Валидността на
този образ на България, който авторите „донасят“ със себе си, се основава преди
всичко на представите на онези членове на домашната група (Западна Европа),
които не възнамеряват да установят непосредствен контакт с България и
българите. Следователно стереотипното знание за българската действителност
е изолирано и в повечето случаи не е актуално. То може да бъде верифицирано
единствено в условията на реално междукултурно взаимодействие.
Въпреки отношенията, в които влизат немскоезичните реципиенти с
конкретни нагласи и поведения в българското културно пространство, те
остават „гранични случаи“, намирайки се извън същинската територия на
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българската културна общност. Обяснението за това е, че немскоезичните
автори в положението си на гостуващи в България нямат какъвто и да било
статус в тази общност. Бидейки пространствено точка от границата между две
културни общности, те трудно биха могли да изградят отправна система за
влизане в другата общност, освен погледа отвън, който благодарение на
дистанцията е безспорно критичен и максимално обективиращ, но едва ли би
могъл да обхване българския културен модел, дори негови отделни компоненти,
в тяхната комплексност и вътрешна взаимовръзка. С други думи, всеки на
мястото на нашите гости е в позицията на „преход“, в позицията на
„маргинален човек“. Опит за пробив отвън прави Шробсдорф и до голяма
степен успява да обхване многоликостта в образа на България и българите,
която понякога компенсира липсата на дълбочина на погледа. Пробив навътре,
в дълбинните структури на образа на България и българите, постига и
многопосочният текст на Тилш, не на последно място благодарение на богатите
рефлексии и авторефлексии. В зоната на пограничността, в много аспекти дори
отвъд границата, остава текстът на Бузелмайер, който, предпочитайки
литературната хипербола, очертава твърде еднозначна картина на съвременна
България.
Въпреки опитите за навлизане в другата култура немскоезичните
реципиенти по-скоро са в позицията на стоящи извън, на пришълци, които не
могат да обхванат цялостната система на културния образец в България и които
са озадачени от липсата на кохерентност и яснота в него. Това, което те правят,
е дефинирането на определени ситуации, приблизителното запознаване с
новия образец, доверявайки се на смътното съзнание за неговия общ стил и за
едроформатната му структура. Детайлното, още по-малко имплицитното
познание е трудно постижимо за стоящите в пограничната зона наблюдатели. В
добрия случай те достигат до установяване (дефиниране), че нещо е, а не защо
то е – т.е. рецепцията на другото се ограничава в обектното реципиране. В този
смисъл в анализираните текстове преобладават описващите епизоди, а не
размислите и коментарите. Литературният текст обаче не е дескриптивен (или
това не е първата му „задача“), той създава връзки между разказвач и читател,
между възприемащ и възприеман(о). Това важи в още в по-голяма степен за
текст, който тематизира чуждостта. Защото чуждостта не е качество, което
даден наблюдаван обект притежава, а е отношение между наблюдаващия субект
и обекта, който се описва като чужд; тя е отношение между субекта и предмета
на неговото познание. Адекватната литературна форма за представяне на това
отношение не са описанията, а разсъжденията. Там, където те са налице (Тилш,
отчасти Шробсдорф), е направен опит за навлизане в сложните взаимовръзки
между реакции, поведения и нагласи в българската културна общност, от една
страна, и за установяване на културни универсалии между Изтока и Запада, от
друга страна.
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Културният образец на българската група, към която се стремят
немскоезичните реципиенти, за тях не е убежище, а по-скоро поле на
приключения, не нещо разбиращо се от самосебе си, а тема за изследване,
проблемна ситуация, която е трудно да бъде овладяна. Особено добър пример
за изгубване на контрола (и от двете страни) върху възникналите интеркултурни
разминавания (конфликти) в междукултурния допир е текстът на Бузелмайер.
Именно рефлексиите и авторефлексиите в текстовете на Тилш и Шробсдорф
донякъде смекчават появилите се конфликтни ситуации, овладяни в
разпереното ветрило от поливариантни гледни точки, които, за разлика от
Бузелмайер, двете писателки демонстрират.
Обективността на немскоезичните автори при възприемането на
България и българите не може да се смята за достатъчно добре обяснена с
тяхната критична нагласа. Тази нагласа произтича от склонността им да
оценяват групата на българите по стандарти, пренесени от домашната група
(Западна Европа), което, от една страна, е естествен рефлекс в междукултурния
обмен, от друга страна обаче е симптом за дефицит в отношението към другия,
както и за дефицит в самопознанието. Още по-дълбоко основание за тяхната
критичност е естественото за културния сблъсък подозрение за „криза“ там,
където българите дори не забелязват симптоми за подобно нещо. От друга
страна, текстовете непрекъснато демонстрират изненадата на българите, че
гостите не възприемат техния културен образец по начин, който самите те
одобряват като единствено правилен. Българите едва ли не обвиняват гостите в
неблагодарност, защото отказват да приемат техния културен стандарт, а го
възприемат като авантюра или направо риск. У българските домакини прозира
липсата не само на интеркултурна компетентност, но и на чувството за това, че
хора „в преход“ от една култура в друга, каквито са нашите гости, не могат да
гледат на този културен образец като на уютен подслон, а го приемат като
лабиринт, в който са загубили всякакво усещане за сигурност. Защото,
предписвайки на другия как да те възприема, неминуемо изгубваш чувството за
другостта. Не може да имаш чувство за другостта, да не говорим за емпатия, ако
предпоставяш като единствено възможна собствената културна рамка, при това
при нулева степен на нейното отделяне от културния автопилот. Това е
причината, поради която българите реагират общо взето първосигнално на
текстовете и изпадат в позицията на укорители и обвинители, че образът на
България в тях не е представен в „подходяща светлина“. Липсата на съзнанието
у самите българи за друг ракурс към българското е предопределена не толкова
от липсата на междукултурни контакти, а е въпрос на самоопределяне и на
определяне на другия, въпрос на интеркултурно образование.
Интерпретирането на даден субект или обект като чужд е част от
съответната обществена действителност и е подчинено на нейното историческо
и социокултурно развитие. Дотолкова, доколкото индивидите (в случая
авторите реципиенти на българската действителност) са обвързани в своите
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възприятия и тълкувания с колективни процеси, тяхната интерпретативна
дейност зависи от наложили се модели в съответната култура и съответното
общество. Разчупването на тези модели е много трудно или поради присъщата
им консервативност, или поради факта, че обвързаността на индивида с
предопределени колективни образци на мислене и оценка е често несъзнавана,
предразсъдъчна. Така че отварянето на един реципиент към нов културен модел
е не само въпрос на воля, но и на особена чувствителност, на поливалентност
на възприятията, на вътрешна нагласа за дълбинен поглед в своето и в
чуждото.
Възприемането на това, което се интерпретира като чуждо, е зависимо
не само от променящите се условия в една обществена система. То зависи и от
индивидуални социопсихологически фактори, с които са свързани някои
афективни състояния – екзотизъм, ксенофобия, етноцентризъм
(европоцентризъм). Афектите „тълкуват“ възприетото като чуждо, като
дразнение или заплаха или като нещо, което е под нивото на собствената
култура. „Ние на Запад трябва най-сетне да се научим да не се влияем от
външната страна на нещата“ (Schrobsdorff: 1986: 23). Това може да се разглежда
като опит на Ангелика Шробсдорф да преодолее евро-его-центризма и
външната обвивка на нещата. Същевременно и у Шробсдорф, и у Тилш
присъства предизвикателството към Запада да направи същото усилие за
самопреодоляване, което в исторически план не е негов приоритет. В началото
на XX в. светът е европеизиран. Едва в последните десетилетия на века
(представители на) незападни култури възроптават срещу европеизирането на
света. По този повод един експерт по международни отношения от
Оксфордския университет говори за „Отпор срещу Запада“ (Hedley Bull: Revolt
against the West). Ако погледнем немскоезичните автори през призмата на тази
европеизация на света, ще установим следното: колкото пъти отбелязват
„ориенталското“ в описанията си на България, толкова повече експлицират
европейското спрямо Балканите, с нюанс за европейското като водеща
култура (Leitkultur). Водеща в междукултурния процес би трябвало да бъде
културата на толерантността – т.е. дискурсът е ексклузивно европейски, Европа
предявява претенция за културна универсалност, основанията за което са главно
икономически и политически. (Европоцентричното отношение като изходна
точка в рецепцията на другостта е нещо естествено, неестествена е претенцията
за универсална релевантност, неестествен е подходът, който не зачита
различието. Въпреки решаващата си роля в световен мащаб европейската
култура не е световната култура и християнството не е световната религия.
Утвърждаването на подобни възгледи се нарича фундаментализъм.)
Балканите и в частност България се възприемат като манталитет
встрани от Европа въпреки географската, историческата и културната си
принадлежност към нея. В този смисъл говорим за европоцентрична нагласа на
авторите, интерпретиращи българската проблематика. И резултатът е:
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изкривяване на българския образ чрез натурализъм а ла Зола, който в детайли е
верен, но като общ подход и мислене е еднопосочен и не отговаря на
комплексността на живота. От друга страна, в практическата разработка на
описанията на българската мизерия се подчертава желанието на авторите да
събудят съпричастността на Запада с надеждата да ни се помогне; в това обаче
би могло да се съзре част от идеологията светът да се формира отново и отново
изключително по западни критерии. Защото да проявяваш толерантност към
другия не означава да го моделираш според собствените си представи на
принципа „другият е моето ехо“. Човек може да разбира и това, което той самият
не е, не може и не иска да бъде. Защото да разбираш е въпрос не само на
убеждение, а и на самооттегляне (компромис). В противен случай е налице
вариантът на декоративна толерантност, предпоставка за която е
приспособяването на другия към културата на толериращия, която много често
се приема за водеща спрямо толерираната.
В трактовката на българската другост се забелязват елементи и нюанси
на преход от евро(его)центристко към плуралистично и дори
евроскептично мислене. От една страна, самокритиката на Шробсдорф е
критика към високомерния европоцентризъм, но, от друга страна, реакцията на
нейната героиня Людмила (Die Reise nach Sofia) не е само битова реакция на
беден български интелектуалец. Тя е част от духовния бунт срещу Запада, макар
и с твърде наивни и неуместни средства. Европа иска да сътвори един мултикулти жилищен комплекс: всички да са в кюпа, тя да е похлупакът. Тази позиция
на дистанциране от културнорелативистичната постмодерност е друг
основен акцент в текстовете (Бузелмайер). Илзе Тилш поставя в литературен
вид проблема за запазването на идентичността и самобитността едновременно
с налагането на европейските ценности. Същевременно тя изразява нюанс на
съмнение в ценността им и в това, каква цена трябва да се плати за тях. В този
смисъл намирането на точната дистанция е важно не само спрямо чуждата
култура, която ще опознаваме. Необходимо е и дистанцирането на познаващия
спрямо собствената си култура, което ще му помогне да се откъсне от своето, да
стане личност в един глобален свят и така да възстанови чуждостта спрямо
собствената си принадлежност, за да е изобщо в състояние да възприема
другата.
Първото условие за възприемане и разбиране на другостта е диалогът
между културите, което означава на принадлежащите към други културни
общности да се гледа като на хора, като на съ-хора и да се при-знае тяхната
култура. Признанието тук се разбира в контекста на междукултурния диалог, на
плурализма на гледните точки. Това означава непременно толерантност и
пълно изключване на унижаването, да не говорим за недопустимостта на
смачкването на другия. От една страна, при Ангелика Шробсдорф
установяваме демонстративно изтъкване на българската селяния и
консервативност, на места придружени с не твърде сполучлива литературна
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хипербола, която, вежливо казано, дразни. От друга страна, идва балансът:
това, което почти липсва у другите автори, писали за България, и което
откриваме при Шробсдорф, е многопосочността на погледа. Няма аспект, било
то в посока плюс или в посока минус, който да не е поне загатнат. Липсва
едностранното представяне на българската реалност, което установяваме у
повечето автори от проекта Еденкобен-Пловдив17. Наред с факта, че поради
неосведоменост, незаинтересуваност или просто поради недопустима
небрежност Европа бърка и досега София с Букурещ или Белград, България е
представена в едно, макар и семпло описание с нейните природни дадености и
културни институции и ценности, с духовността си и с душевността си, с
принадлежността си към Балканите, но и с европейската си принадлежност. В
сравнителен план много от писалите за България в рамките на проекта
Еденкобен-Пловдив или нямат субективната способност да се открият за друго
у нас освен за мизерията и унижението, или съзнателно не го правят. Като
пишещи духовни люде те си спестяват тъкмо духовността в своите писания,
писателски наблягат (което е хубав принцип у майсторите) върху една и съща,
несменяема верига от мотиви и затова текстовете им се превръщат или в
банални, безлични пътеписи, или в менторски поучения. И в двата случая обаче
не става дума за стойностна литература. Доминантната характеристика в стила
на почти всички автори от Пловдивския проект (с малки изключения –
Олешински, Колбе) се определя от шаблона в погледа към българската
действителност. Не че тя е изкривена в смисъл на конкретика и дори на
истинност. Не може да не направят впечатление едностранчивостта в подхода
към нея и липсата на вглеждане в дълбинната ѝ структура, което като
литературнокритическо клише се нарича повърхностност. Ако все пак се
признават стойностите ни в началото на един абзац, то в края те непременно
„мъдро“ се омаловажават, иронизират или игнорират.
Ще се спрем на няколко типа обяснения за липсващия дълбинен
(литературен) анализ: неспособността за такъв анализ от страна на авторите или
пък нерелевантността на един подобен анализ за литературната форма на
пътеписа. Обяснение за едностранчивия образ на България в психологически
план е различният вид възприемане, който не само е характерен за отделните
култури, но е предимно субективно обусловен. Човек възприема обектите и
явленията в околната среда селективно: едни той възприема съзнателно, като ги
диференцира във възможно най-голяма степен и по този начин ги квалифицира
като важни; други възприема в обобщен вид, схематично или въобще не
възприема и с това ги квалифицира като маловажни от своя гледна точка.
Определящият фактор, който направлява процеса на възприемане, е важността
Литературен проект, в рамките на който десет германски писатели посетиха Пловдив
и написаха текстове за България (Бузелмайер, Олешински, Колбе, Тениор, Вихнер, Щел,
Тил, Липет, Круп, Конефке).
17
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на обектите за възприемащия. Именно тази степен на важност варира в
различните култури и у различните индивиди. Немскоезичните автори от
проекта Еденкобен-Пловдив носят със и във себе си свят, изграден от прави
линии и ъгли, в който те се чувстват добре. От тук произтича нагласата им да
искат да виждат прави линии и ъгли навсякъде, дори там, където те напълно
липсват. Тази праволинейна нагласа възпрепятства в голяма степен диалога с
България и българите като прагматично действие. Интеркултурността е
интеракция, говорене с другия, включително под формата на писмени
(литературни) текстове. Тя е комуникативна способност адекватно и гъвкаво да
отговориш на очакванията на партньора в разговора, който е от друга култура,
като осъзнаеш културните различия и интерференциите между свое и чуждо.
Липса на диалог с другия се установява при Конефке, Тениор, Тил,
Бузелмайер (вж. също Димитрова 2009: 57-68), които последователно
разграничават двата културни модела. Освен с разграничаването разбирането
винаги е свързано с определена доза съгласие. За разлика от тях зад беднотията
и сивотата Тилш прозира богатството, пъстротата на живота. Във всеки случай
не ѝ липсва любопитството да надзърне зад сивите стени на безличните къщи.
Любопитството и „подозрението“ за вътрешната пъстрота и жизненост в
българската действителност не идвaт случайно. Такъв е духът на текста на
Тилш, болезнено-критичен, но и добронамерен, и което е най-ценното в случая
– изкушен за възприятия, контакт и диалог. Като постоянен спътник в него
(пряко или косвено), наред с безизходицата, е прокаран мотивът за опазената
духовност и човечност. Уве Колбе е единственият писател от проекта
Еденкобен-Пловдив, който намира в България приятели и ги нарича с това име.
Изненадваща за текстовете от тази поредица е и благодарността, която той
изказва за съпровода и подкрепата на любезните и услужливи придружители,
разкрили му толкова много впечатляващи картини, че те биха стигнали за цял
роман. Романът не се състоява, остава фрагмент, в който той е възторгнат от
така близката и все пак непозната страна. Отново имаме случай на текст, който
се сблъсква с трудността на проникване в чуждото, но в една съвсем друга
тоналност и със съзнанието за поетическата криза, която съпровожда допира с
чуждостта.
Гадамер вижда в диалогичността предпоставка за всяко разбиране
(вж. Gadamer 1995). Круше и Вирлахер (вж. Krusche, Wierlacher 1990) допълват
традицията с измерението културен алтеритет, при който не може по германоевропейски образец да се скъсяват дистанции и чуждото да бъде омаломощено
и омаловажено, ако не и изключено. Те постулират една комплементна
херменевтика от културно различни външни възгледи, която да се основава на
общото действие по смисъла на Макс Вебер, като присъщото на единия /…/
трябва да стане източник за питане от страна на другия. Тук става дума не
за хомогенно, а за хетерогенно разбиране, при което се чува полифонията, а не
хегемонията на гласовете (доминиран диалог). Именно то създава
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предпоставките за диалога между културите, при който никой няма последната
дума (изключване на доминантите, на европоцентризма в случая) и при който е
възможно не само разбиране на другостта, но и корекция на разбирането за себе
си. Тази нагласа за полифония присъства в текстовете на Шробсдорф и Тилш и
почти липсва у авторите от проекта Еденкобен-Пловдив.
Познаването, разбирането, признанието на другостта е свързано с
откриването на собствената идентичност. Oбратно, непризнаването на
другостта води след себе си нарушаването на собствената идентичност.
Признаването не означава приемането на вярата, на формата на живот, на
културното своеобразие на другия, а тяхното зачитане като равноправни, така
както толерантността не е нивелиране, уеднаквяване, а запазване на свободата
на другия. Многобройни примери за авторефлексия откриваме при Олешински,
Тилш, Шробсдорф: стерилните улици и перфектната организация на живота на
Запад се прехвърлят върху стерилния начин на живот, върху стерилната
душевност. Размислите върху чуждото в случая са вид себеразкриване,
себепреоткриване, себепознание. Друг пример за анализ на самия себе си е
смяната на един развален бойлер, който Шробсдорф превръща в алегория за
„изхвърлянето“ на един станал вече ненужен човешки живот. Това се отнася не
само за ужасния живот на българката Людмила. Същият ужас, но в друг план, е
прозряла и Ангелика за собственото си благоденстващо съществуване. Така
познаването на другото се превръща в начин и път на определяне на собствената
идентичност. Европейското Аз в лицето на немскоезичните автори тематизира
трудността, а много често и невъзможността за възприемане на това, което е в
България, и установява: признаването на другостта няма нищо общо с
приспособяването или с подчиняването на собствения модел (анексиране на
чуждостта), а се свързва с приемането (акцептиране), с допускането на нови
нормативни правила, продукти, възгледи, гледни точки или системи.
Интеркултурността не се основава на контраста между свое и
чуждо, между идентитета и алтеритета, а на взаимното им конституиране.
Вследствие на това се появява междинната културна ситуация, която е
истинският топос на разбирането. Чрез познаването на чуждостта се постига
максимална близост до реалността, откъсната от центризмите на своето и от
традиционното опозиционно делене на света на добър и лош, светъл и тъмен.
Текстът на Шробсдорф „Грандхотел България“ въпреки неизбежната
художествена измислица (фикционална хипербола), въпреки контрастите,
стигащи до цинизъм, въпреки понякога острите квалификации и описаните
мрачни пейзажи (вж. Димитрова 2009: 68-72) конструира отношението чуждо –
свое. През целия текст минава нишката на искреност, загриженост, обич и
признателност към България, към българските роднини и приятели, към живите
и мъртвите. Дори иронията, сарказмът, гротеската са добронамерени и
литературно уместни. Липсва чувството за унижение, за смачкване от страна на
чуждото, което е крачката към познание на другостта, без тя непременно да се
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разбира и да се приема. Шробсдорф казва, и то без евфемизми, безпощадната
истина за една страна и един народ и остава коректна в отношението си към тях
не само защото е била и е част от българската съдба. Тази способност да казваш
и да не убиваш при това е въпрос на особена алхимия, включваща дълбока
чувствителност, чувство за другия и усет за литературен текст, които
Шробсдорф за разлика от други писали за България притежава. Тилш също
представя в текста си скалата от нюанси между екстремите (светлотосенките).
Ценното в случая от психологическа гледна точка е равновесието на един
творец, който бива „заговорен“ от българската действителност и връща „с
благодарност“ този жест, „заговаряйки“ ни.
Рецепция на България и българите като екзотика (Тилш,
Олешински) най-отчетливо представя текстът на Олешински, един
моноспектакъл на авторовите възприятия и „прескачания“ от една екзотична
страна към друга, с отклонения към поетическото (Хьолдерлин, Целан, Гьоте,
Бодлер, Сафо). Текстът е странна и нелесно разбираема смесица от
многопосочни асоциации. Явен е контрастът между едната и другата екзотика
(Индонезия-България). Но и двете имат нещо общо, трудността да бъдат
възприемани като другост и тази другост да бъде облечена в думи.
Произведението демонстрира прозиращата у мнозина германски писатели от
Пловдивския проект безпомощност да се пише директно по „зададената тема“.
С финес и разбиране за сложността и деликатността на писането за една
„трудна“ действителност Олешински предпочита недоизказването, на места
мълчанието вместо описанията. Авторката пише за България със съзнанието, че
чужбината е топос, където човек „забавя“ речта си и по-често мълчи, за да провиди. С пренасянето на българската проблематика в една мултикултурна
асоциативна среда Олешински ни спестява многото натрапчиви терзания, на
които сме подложени в текстовете на другите участници в споменатия проект,
и което е по-важно, за разлика от тях тя създава литературен текст, който
поетически показва трудността, на места невъзможността за интеркултурен
диалог. Доминирането на поетическото и на света на изкуството (както в
спомените за Индонезия, така и в паралелите с българската действителност)
носи посланието за разбираемост на другостта единствено в сферата и по пътя
на поезията, на музиката, за разбираемост чрез вътрешния глас на поетическото,
който не може да бъде из-казан, но прозира в текста. Дори поезията не е в
състояние да взаимопроникне изцяло две чуждости: възприемащото и
възприеманото. И в този текст диалогът се оказва невъзможен. Но по съвсем
други причини от предхождащите го (о)писания за Пловдив и България. Тази
невъзможност е рефлективно осъзнаване на една творческа и езикова криза,
криза на поетическия акт, която открито и откровено се поднася на посветения
читател. Текстът на Олешински е сложно, но искрено самопризнание за
междукултурния диалог като трудна кауза и ентусиастки опит той да бъде
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осъществен извън сферата на езика, с помощта на друг вид изкуство: музиката
(към текста е приложен диск).
Навсякъде в анализираните текстове е налице пътуващият респ.
завръщащият се към българската действителност немскоезичен авторреципиент. Коментираните автори и текстове могат да се квалифицират като
посредници както в езиково, така и в културно отношение. Това не означава
непременно допиране или прекрачване на границите между две отделни
езикови и културни общности: чуждата (немскоезичната) и българската, а поскоро търсене на позицията на средата, на третото културно пространство, на
пресечната точка (сециращия поглед) в тяхното взаимоотношение. В този
смисъл компративистичната ситуация е иманентна за авторите и техните
текстове. Нещо повече: тя изрично се тематизира в изследваните произведения.
Този вид литература е литература на „анализа“. Тя е „гранична“ от гледна точка
на билатералната си ориентация.
Представените автори „анализират“ България винаги в контекста на два
свята, света на Запада и света на Изтока (Ориента). Важността на тази
проблематика идва от факта, че недвусмислено се появява разделението между
тези два свята. Поведението в условията на опозицията Запад – Изток се
превръща в критерий за човешко поведение въобще. В този смисъл
задължителната за интеркултурното общуване толерантност не означава
единствено пасивно изтърпяване и дори приемане на другия и другото. Тя все
повече се приема като прагматична категория, която не само познава и признава
плурализма на света, но и активно съдейства за неговото конституиране. В
голяма част от разгледаните текстове, в които все пак се стига до познаване и
приемане на другостта, липсва следващата крачка в този процес –
инициативността, активността за утвърждаване на чуждата гледна точка. Или
ако все пак тя присъства, се ограничава на битово ниво, без да се превърне в
константно отношение към интеркултурния дискурс. Това активно отношение
към чуждостта е важно и поради обстоятелството, че актът на толерантност е
първо акт на самозачитане и на самоусъвършенстване, който не отслабва, а
засилва нашето своеобразие. Толерантността е възможна само там, където
креативността на другите е предизвикателство за собствената ни креативност.
Подобно предизвикателство е българската духовност за автори като
Шробсдорф, Тилш, Олешински, Колбе, с които за съжаление се изчерпва
редицата. Следствие от това тяхно отношение към българското е емпатията,
която прозира в текстовете им. В Хердеровия смисъл емпатията е способността
да се вживееш в чувствата, мислите, намеренията на другите, да се поставиш на
тяхно място, да съ-чувстваш. Това няма нищо общо със съжалението към
България от страна на Запада, което други представители на писателската
гилдия в Германия „искали“ да предизвикат чрез текстовете си. Защото подобни
„алтруистични“ опити не водят до нищо друго освен до язвителност от едната
страна и до уязвеност на другата.

141

Моделът за интеркултурен диалог, който настоящото изследване откри
в коментираните текстове, е: чуждото да се превърне в модифицирано свое,
а не своето да подпечата чуждото. В първия случай би се постигнала онази
интеркултурна ситуация на активно конституиране на плурализма, която
Вирлахер постулира в концепта си Интеркултурна германистика (вж.
Wierlacher 1993, 2000, 2003). Във втория случай е налице контролиране на
другостта чрез узурпирането ѝ и подчиняването ѝ на собствения културен
модел.
Пътят на рецепция на актуалната българска действителност от
визираните текстове на немскоезични автори очертава следната схема:
(1) Сблъсък с чуждото, което се намира извън обичайния ред на знание и
опит на реципиента (в много случаи културен шок).
(2) В резултат на сблъсъка се поражда импулс за приближаване и
проучване на другостта, дефиниране на новия културен факт.
(3) Преобразуване на схемата на собствения културен образец чрез съпоставяне и релативиране, така че странният факт става съотносим с
факти от собствения опит.
(4) Странният факт, озадачаващ в началото нашия разум, се превръща в
допълнителен елемент на нашето знание и нашия опит (интеркултурна
компетентност).
В края на този интеркултурен дискурс ще си позволим да цитираме
изумителното прозрение на Сенека: „Дори да изходим от край до край всички
земи – никъде в света не ще намерим чужда нам страна: отвсякъде еднакво може
да повдигнеш взор към небето“. Повдигането на взора се оказа в повечето
случаи трудно движение в коментираните литературни текстове за България.
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Свое и чуждо у автори „мигранти“ („мигрантска литература“)
Литературата от древността до наши дни тематизира чуждостта като
основно отношение между хората – Омировата „Одисея”, историите на
Херодот, „Персийци” на Есхил. В съвременния глобализиран свят пътуването
(миграцията) като предпоставка за среща с чуждостта е неизбежна част от
житейския път на модерния човек и условие за неговото успешно развитие в
личен, професионален и обществен план. Понятието за „миграция” като
придвижване в пространството без или с условни граници се допълва от високо
развитите и непрекъснато усъвършенстващи се информационни технологии,
които обуславят виртуалния и менталния характер на това понятие.
Идентичността на съвременния мобилен човек се определя в голяма
степен от два фактора: от допира, респ. сблъсъка му с други култури (чуждото)
и от паметта за собствената му културна принадлежност (своето). Образът на
мигранта, преминаващ през множество други култури (транскултурност) и
съжителстващ с представители на други културни общности в мултикултурното
общество, каквото е обществото в повечето европейски страни, е централен
образ в така наречената мигрантска литература.
Позиционирането на мобилния човек в пространството между различни
култури и неговата акултурация са основни теми в литературните произведения
на писателите мигранти, пишещи на езика на приемната култура. В исторически
план темата за формирането на идентичността на личността в динамичния
процес на пътуването и пребиваването в другокултурна среда се корени в
немските билдунгсромани (Bildungsromane) от XVIII в. (Гьоте, „Вилхелм
Майстер – години на странстване”, Новалис, „Хайнрих фон Офтердинген” и
др.). С оглед на традицията и на белезите на съвремието комплексът
идентичност променя характеристиките си и приема нови измерения. Като
съвкупност от много взаимодействащи си, променливи и често противоречащи
един на друг компоненти идентичността не е константна величина, а процес с
отворен край, който продължава до края на житейския път на човека.
Идентичността се определя колкото от културната (националната, социалната,
етническата) принадлежност на човека, толкова и от индивидуалната му
нагласа, от собствените му житейски приоритети. Тези индивидуални
приоритети често не съвпадат с приоритетите на общността, от която човек
произлиза или към която в момента се числи. В този смисъл комплексът
идентичност не търпи генерализиращи описания.
Интензивните миграционни процеси и все по-честите срещи с другостта
променят съотношението във влиянието на изходната (родната) и на чуждите
култури върху формирането на идентичността. Освен това (поради наличните
до 1989 г. диктатури в Източна Европа) изходната културна общност не винаги
се отъждествява в емоционален план с родната културна общност. Разбира се,
вследствие на дълбоките и отчасти неосъзнати инкултурационни процеси тя не
може да се игнорира. Връщането към нея под различни форми е част от
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преодоляването на личностни кризи, което е също основен мотив в
произведенията на писателите мигранти. И на Изток, и на Запад рязко се
променя образът на мигранта, възприеман дълги години на Изток като
неблагодарник и предател, на Запад като бедняк и достоен за съжаление човек
(вж. Weigel 1992: 185), като „ощетения“ (Ackermann 1985: 23). Житейският път
на мигранта се превръща от бедствие и незавидна съдба в начин на живот между
културите, в шанс, в потенциал за свободно самоопределяне. Конкретни
примери за изброените белези на идентичността в съвременния свят предлагат
героите на Илия Троянов и Димитър Динев, Зафер Шеночак, Емине
Йоздамар, Феридун Заимоглу, автори, избрали да творят на чужд език
(немски) в условията на другокултурна среда. Неслучайно темата за
идентичността на мобилния човек се появява в литературни текстове, чиято
сюжетна линия е позиционирана в интеркултурни топоси.
Подобно на текстовете на много други автори мигранти, пишещи на
немски език, литературните текстове на споменатите писатели са част от
съвременната немска литература. В литературната теория този тип литература
се обозначава с понятието „мигрантска литература” („Migrantenliteratur”).
Понятието мигрантска литература, както и обозначаването на авторите като
„мигранти”, отдавна не съответства на проблематиката на текстовете и на
профила на писателите. И двете понятия са социологически, политически и
съдържателно хипердетерминирани. Много от авторите с чужд произход дълги
години, отчасти като второ поколение, живеят и творят не само в
немскоезичните страни, но и в много други културни общности по целия свят,
с което придават на понятията „миграция” и „мигрант” ново значение. Този нов
семантичен нюанс далеч не се свързва единствено с темата емиграция и
имигранти, които в седемдесетте години на миналия век по различни причини
идват в Германия, а някои от тях създават литературни текстове на немски език.
Често тези литературни произведения се възприемат като вид инвентаризация
на проблемите на имиграцията по пътя на нейната интеграция в другата
културна общност.
Като бегълци, респ. като имигранти на Запад (в Германия и Австрия)
попадат Илия Троянов и Димитър Динев. Тяхното развитие е повлияно
едновременно от изходната българска култура и от други културни общности, в
които те живеят и творят. Троянов пътува и се запознава в дълбочина с различни
културни и религиозни общества както в Европа, така и в Африка и Азия.
Писателят, към който спокойно може да се приложи заглавието на собствената
му книга „Събирачът на светове“ („Der Weltensammler“), остава верен на
космополитното си отношение към света и живота. Проблематиката на неговите
литературни пътеписи има малко общо с темата за обремененото с проблеми
ежедневие на имигрантите. Аренс и Торе обръщат внимание на факта, че
авторите мигранти не се ограничават с темата миграция (вж. Arens 2000: 33) и
третират множество теми и мотиви, които са част от приоритетите на
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съвременната немска литература (вж. Thore 2004: 57). Космополитът Троянов
предлага в текстовете си една твърде важна опция във формирането на
идентичността днес – житейския опит в транскултурното пространство (das
Leben im Zusammenfluss der Kulturen, вж. Trojanow 2009). В предговора на
антологията „Дюнер във Валхала” („Döner in Walhalla”) той сам квалифицира
този тип литература като „другата немска литература”, сравнявайки я с
литературните произведения на Елиас Канети („canettisch“), роден в България с
еврейско потекло, живял в Лондон, Виена и Цюрих („der jüdisch-bulgarischenglisch-wienerische Züricher Elias Canetti“, Trojanow 2000: 13). Много автори
имигранти от турски, руски, полски, чешки, румънски произход, от Азия
(Индия, Иран, Китай, Япония), Африка и Югоизточна Европа пишат на немски
и на други западни езици (вж. Hoffmann 2006). Последната нобелова лауреатка
за литература Херта Мюлер, израснала и живяла в Румъния, е представителка
на този тип литература. Тези съвременни автори пишат на езици, които са си
избрали в зряла възраст, някои от тях творят на няколко езика и по този начин
обогатяват както изходната, така и „приемащата“ литература и култура. В някои
случаи е трудно даден автор да се причисли само към една литература. Елиас
Канети би могъл едновременно да се определи като еврейски, немски,
австрийски, швейцарски, испански или български автор, Кафка като еврейски,
чешки, немски или австрийски, Иво Андрич като сръбски и хърватски, а
нобелистката за 2009 г. Херта Мюлер – като румънска и германска писателка:
всички тези случаи показват смесени съдби, мобилност и един нов начин на
живот и на писателска автоидентификация в пресечните точки на културите
(вж. Ангелова 2011)18
„Пътуването” през различни култури като начин за себепознание и
себеопределяне, миграцията като основна житейска нагласа на съвременния
човек, чиито основни характеристики са динамиката, откритостта, различието –
това е посланието на литературните текстове на Троянов, Динев и на т.нар.
автори мигранти. То е облечено в естетическата форма на литературния пътепис
с нетрадиционна метафорика, които са принос в развитието на литературния
немски език и предпоставка за признанието на писателите в немскоезичното
културно пространство. 19 Въпреки многобройните литературни награди,
Авторите, с които европейският читател свързва България, със сигурност не са същите,
които в България се смятат за национални автори, както литературният канон ги
определя. През последните години интересът към България значително нарасна и в
Западна Европа бяха преведени и някои съвременни български автори. Опознаването и
„доближаването на културите“ най-естествено става чрез изкуствата. Преводът е трудно
и рисковано предизвикателство, особено при „малките езици“ и при по-малко познатите
култури, където културният фон е трудно преводим или изисква допълнителни
обяснения и социокултурни познания (вж. Ангелова 2011).
19
Троянов е отличен със следните литературни награди: 1995 – Bertelsmann-Literaturpreis
beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb, 1996 – Marburger Literaturpreis, 1997 – Thomas18
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въпреки признанието и популярността на Илия Троянов в немскоезичното
културно пространство, въпреки преводите на български език на „Hundezeiten“
(„Кучешки времена“) и „Die Welt ist groß und Rettung lauert überall“ („Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде“) (екранизацията на последния роман намери
място сред осемте най-добри чуждестранни филми, номинирани за Оскар),
въпреки или точно поради филма на Троянов за концентрационните лагери в
България писателят е обект на интерес и изследвания почти единствено от
страна на българските германисти. Българската литературоведска наука и
литературна критика или маргинално го регистрират, или напълно го
игнорират. Липсата на интерес към литературните текстове на Троянов от
българска страна би могла да се обясни с обстоятелството, че те са написани в
оригинал на немски език. По-дълбоката причина за тяхното маргинализиране,
за забавянето на превода им на български език, за отсъстващата рецепция е
фактът, че те са възникнали в чужда езикова и културна среда и това е личният
избор на писателя Троянов. В България се отнасят, меко казано, резервирано
към подобни явления. Езикът като медиум на комуникацията има решаваща
роля за срещата с другостта. Докато други белези на чуждото от етнически,
социален, културен и личен характер в контекста на един и същ език са
преодолими, то обратното е трудно постижимо (вж. Titzman 1999: 102).
Чуждият език и избраната друга културна и литературна идентичност на
авторите от български произход, какъвто е случаят с Троянов, се възприемат
като форми на интеркултурна и интракултурна чуждост с две основни
последствия: първо, проблематиката на тези литературни текстове се
квалифицира като нерелевантна за българската културна общност и, второ,
изразяват се резерви по отношение на естетико-художествената стойност на
литературните произведения, написани на чужд език. Липчева-Пранджева стига
до извода, че закъснялата или липсващата рецепция на Троянов в България се
дължи на обстоятелството, че „…самият Троянов не обвързва нито идеята си да
издава български автори в чужбина, нито превода на романите си (на български
език – С.Б.) с конкретен идентификационен модел. И никой не очаква от него
подобна стъпка. В многобройните рецензии за творчеството му българският
произход често се отбелязва, но винаги мимоходом. Той е по-скоро детайл от
пъстрото многообразие на култури, които съвместява авторското му име”
Valentin-Literaturpreisder Stadt Lippstadt, 2000 – Adelbert-von-Chamisso-Preis, 2006 – Preis
der Leipziger Messe, Kategorie Belletristik, 2006 – Villa-Aurora-Stipendium, 2006 – Finalist
beim Deutschen Buchpreis mit Der Weltensammler, 2007 – Berliner Literaturpreis, 2007 –
Mainzer Stadtschreiber, 2007 – ITB BuchAward für Gebrauchsanweisung für Indien, 2007 –
Tübinger Poetik-Dozentur gemeinsam mit Feridun Zaimoglu, 2009 – Preis der Literaturhäuser,
2009 – Comburg-Literaturstipendium Schwäbisch Hall, 2009 – Longlist des International
IMPAC Dublin Literary Award mit der englischen Übersetzung des Weltensammlers, 2010 –
Würth-Preis für Europäische Literatur, 2010 – ITB BuchAward für Kampfabsage, Kategorie
"Kulturen".
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(Lipceva-Prandzeva 2006: 5). Усилието за обективна оценка на профила на
Троянов като писател пропада в претенцията за конкретен (български)
идентификационен модел, което се потвърждава по-нататък в цитата от почти
ироничното „никой не очаква това от него”, последвано от зле скритото
огорчение относно липсващия или мимоходом отбелязания български произход
на автора. В рамките на няколко изречения е концентриран толкова голям
„български” емоционален заряд, че накрая не можем да се насладим на
„пъстрото разнообразие на култури”, където българската очевидно и за
съжаление на авторката е само един сегмент. Докато емоцията и
предпочитанието към собствения културен стандарт определя естетически и
литературни стойности, автори като Троянов и Динев няма как да бъдат
популярни и разпознаваеми сред читателската аудитория в България.
Подобен е случаят и с романа на Димитър Динев „Ангелски езици”,
преведен на шведски, норвежки, италиански, руски и други езици и появил се
едва след това на българската литературна сцена. Общото в романите на
Троянов и Динев е детабуизирането на темата за преосмислянето на диктатурата
на комунизма в посткомунистическа България, което предопредели и
продължава да предопределя мълчанието на издатели, на литературната наука
и литературната критика, на интелектуалци и културни дейци. Писатели като
Троянов и Динев не се приемат като част от българската национална литература
въпреки темите и произведенията, отнасящи се до паметта, настоящето и
бъдещето на българската културна общност.
Пример за коренно различно отношение към писатели от Източна
Европа, пишещи на чужд език, е възприемането на родената в бивша
Чехословакия писателка Либуше Моникова: в Германия тя се приема като
немска писателка, в Чехия – като чешка авторка, доказателство за което е
включването ѝ в литературната история на най-новата чешка литература, и то с
подобаващо признание. Това обстоятелство разделя Източна от Югоизточна
Европа (Балканите) в ценностно и манталитетно отношение. Литературните
текстове на Моникова са преведени на чешки език и се радват на еднаква
популярност както сред германската, така и сред чешката читателска аудитория.
В последните години българските читатели имаха възможността да се
запознаят с автори като Илия Троянов, Димитър Динев, Румяна Захариева,
Цвета Софрониева (други автори от български произход, които изцяло или
отчасти пишат на немски език, са Димитър Инкьов, Мира Ебендорф, Златко
Енев, Виктор Пасков). Голямото предизвикателство към техните читатели е
именно промененият смисъл на понятия като миграция и мигранти, които те
тематизират. В сравнение с миналото миграцията не е спорадичен случай или
характеристика на относително малка група от хора, а е неотделима част от
житейската нагласа на милиони: „Постепенно тя се превръща в нещо нормално”
(Klüh 2009: 73). Това ново схващане за миграцията решително повлиява върху
съвременното разбиране за култура и идентичност. Представата за
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идентичността като хетерогенен процес, необвързан с конкретен топос, е
отличителен белег на житейската философия на героите на Троянов и Динев. Те
възприемат срещата си с другостта не деструктивно, като трагична съдба и
загуба на идентичността, а по-скоро като шанс и потенциал. Поводи за срещи с
другото и чуждото като гонения, политически репресии (физически и
психически терор в собствената страна, унижение на човешкото достойнство,
бедност, глад) отстъпват място на доброволния и свободен избор за живот в
рамките на различни културни и мултикултурни общности. „Животът в
междинни светове” се превръща постепенно в съдба (Köstlin 2000: 381). Така
наречените „междинни светове” се разглеждат като възможност за
интеркултурно общуване, където човек е равно отдалечен от собствената и
чуждата култура. Именно тази равноотдалеченост е предпоставка за критичното
отношение към собствения културен стандарт и за отвореност спрямо
културните му алтернативи. При това се стимулира способността на мигранта
да формира идентичността си, оглеждайки се в очите на другите, като запази
ценностите на изходната култура и възприеме стойностните белези на
приемната култура. „Интеркултурната идентичност може да се разглежда като
трета култура, която разкрива повече от една перспектива както в
изходната, така и в чуждата култура...” (Barloewen 1993: 308).
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Непознатият съсед. Турция и България през погледа на автори „мигранти“
(Емине Йоздамар, Зафер Шеночак, Илия Троянов, Димитър Динев)
В контекста на „мигрантската“ литература ще направим опит да
разчетем допирните точки и различията в литературните внушения на автори,
произхождащи от съседни страни, България и Турция, представители
едновременно на сродни (балкански), но и различни културни общности,
отдалечили се във времето и пространството от изходните културни стандарти
поради обстоятелството, че живеят и творят в немскоезичното пространство и
пишат своите текстове на език, различен от родния. Става дума за писатели,
които, наричани в началото на своя творчески път автори мигранти, постепенно
заемат равностойно място в гилдията на творците в Германия, Австрия, Западна
Европа. Нещо повече, определящ маркер на тяхното развитие е
космополитизмът в мисленето и посланията, поради което литературата,
създадена в транскултурното пространство, бе наречена (модифицирайки
Гьотевото понятие за световната литература) „новата световна литература“.
Tози тип художествени текстове се превръщат в „експериментално поле на
интеркултурната комуникация” (вж. Hofmann 2006: 195).
В условията на глобализация принципът на съседството между
изследваните автори – Емине Йоздамар, Зафер Шеночак, Илия Троянов,
Димитър Динев – съдържа два аспекта: съседство на изходните културни
общности (Балканите) и съседство по отношение на личния избор на писателите
да създават своите художествени произведения на немски език в културния
контекст на Германия и Западна Европа, както и в други транскултурни
пространства. От тези две сходства произтича и подобието на идеи, мотиви,
литературни образи, начин на литературно инсцениране. Две тези ще се опитаме
да защитим в хода на изложението, първо, тезата за „шпагата” Балканите –
Западна Европа като мост между културите, второ, тезата за смяната на гледната
точка във взаимовръзката между свое и чуждо.
Емине Йоздамар, израснала в Истанбул и Бурса, на осемнайсетгодишна
възраст заминава за Западна Германия, без да владее езика, и работи около
половин година във фабрика за електроуреди в Западен Берлин. Житейският ѝ
път продължава с връщане в Истанбул, където завършва театрално училище и
става професионална актриса. След 1986 г. тя работи като актриса и писателка
на свободна практика в Берлин. Заглавията на нейните популярни текстове
„Животът е пътуване с керван” и „Мостът на Златния рог” отразяват по
недвусмислен начин нагласата на авторката за живот в предизвикателство и
схващането ѝ за основната функция на човека да бъде „мост” (Ницше, „Така
каза Заратустра”) между културите. С тези внушения Емине Йоздамар се
приближава до космополитизма на Илия Троянов (напуснал със семейството си
България в детска възраст), който постулира основните фактори във
формирането на идентичността на човека – живота като номадско пътуване и
разказване на истории (принципа на кервана) и живота като креативен акт
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(принципа на играта). Биографията на писателката се доближава в известна
степен до съдбата на Димитър Динев, който на същата възраст напуска
България, с тази разлика, че трайно се установява в Австрия, получава
образование във Виена, а после, подобно на Йоздамар, работи като писател на
свободна практика.
В житейски, духовен и творчески план Илия Троянов отдавна напуска
не само България, но и Европа и живее в транскултурния контекст на Азия,
Африка, Америка. Зафер Шеночак, израснал, подобно на Троянов, в
германското културно пространство, се утвърждава по сходен начин като
творец – след установяването си в Берлин той работи и публикува като writer in
residence в различни университети във Франция, Канада и САЩ. Представените
в изследването заглавия от Шеночак („Опасни роднини”, „Прeход”) и от
Троянов („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”) също показват прилики,
но в констелация, обратна на общоприетото схващане за свое и чуждо – не
чуждото, а своето крие неподозирани опасности („Опасни роднини”), затова пък
чуждото може да бъде привлекателно в своята различност („Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде”).
Изследваните заглавия принадлежат към типа литературни
произведения, които се опитват да преодолеят стереотипите и клишираните
представи за националните култури като застинали хомогенни дадености с ясно
дефинирани характеристики, без да отричат спецификата на всяка една
относително самостойна културна общност (българска, турска, германска),
показвайки я в нейната хронологически доказана динамична обвързаност с
други културни пространства. Троянов определя самоизолирането на
националната култура като нейна смърт, то е неприемливо не само по морални
съображения, но е пречка в процеса на нейното развитие. Внушението на
четиримата автори може да бъде синтезирано по следния начин: Културите са
като хората, те едновременно си приличат и се различават, което изключва
културната хомогенност. Подобно на хората културите разговарят,
взаимодействат, пресичат се, движат се между полюси или в кръговрат.
(Обръщаме специално внимание на послания от подобен род, тъй като във
времена на кризи от всякакъв род, каквото несъмнено е нашето време, избуяват
радикални идеологии, пропагандиращи „чистота” на културната идентичност,
съчетана с автосугестии за „ясен“ произход и с агресивно дистанциране спрямо
различието.)
Като предтеча на този тип литературни произведения много често се
посочва Елиас Канети, автор, живял и творил в рамките на различни национални
култури. На него се позовават Илия Троянов, определил своите текстове като
литература а ла Канети (canettisch), и Зафер Шеночак в есетата „Атлас на
тропическа Германия”, интертекстуална препратка към текст на Нобеловия
лауреат, където немската гора (der deutsche Wald) със своята подреденост и
строг ред е стилизирана до символ на манталитета на германците в противовес
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на анархията, царяща в тропическата гора. В годините след обединението на
Германия „тропическият” климат особено силно повлиява процесите в новата
държава. Есетата на Шеночак са пример за погледа отвън към немското
културно пространство, който поставя под въпрос, включително за самите
германци, мнимата хомогенност на културните стандарти. В този смисъл
дистанцираният поглед не е претенция на малцинствената култура за намеса в
т.нар. водеща култура, а е вид коректив на образа и себепредставата на
германците в условията на мултикултурност.
Провокацията в подобни литературни текстове се състои в определянето
на различията не като пречка, а като стимул за развитието в личностен и
обществен план, като импулс за събиране на различните. Художествените
образи демонстрират многообразието от равностойни фактори, формиращи
идентичността, без да фаворизират и преекспонират произхода и миналото като
решаващи конструктори на личността и общността.
Въпреки че са създадени от автори, произхождащи от култури на
„Ориента”, изследваните текстове са далеч от екзотичната литература,
задоволяваща евтини читателски вкусове. Те не се ограничават с предлагането
на „ориенталски приказки”, каквито са например немските текстове на сириеца
Рафик Шами. Екзотичното в изследваните текстове се изразява в наличието на
елементи от модерната романтическа приказка а ла Е.Т.А. Хофман с
философските внушения за живота като пътуване, разказване и игра, с
детабуизирането на теми като отношението между половете, сексуалността,
тялото като последно убежище на човека и т.н.
Естетически и стилистично текстовете отговарят на разчупеността в
съдържателно отношение, езиково те са принос към художествения немски
език, и то не само с новата образност, повлияна от българския и турския
литературен език, но и като друг поглед към приемната немска култура.
Благодарение на многобройните автори чужденци, пишещи на немски език,
германската общност възприема по различен начин представата за самата себе
си – като калейдоскоп от множество гледни точки, възползвайки се от шанса да
ревизира своята културна идентичност. Този критически подход и принципът
на отчуждаването (Verfremdung) важи и за очертания образ на българската, респ.
на турската общност в изследваните литературни текстове.
Посочените характеристики можем да квалифицираме като потенциал
за нови житейски и идентификационни модели, които ни предлагат Йоздамар,
Шеночак, Троянов и Динев. Веднага трябва да уточним, че в същността си
изтъкнатите белези са характерни не само за текстове на чужденци, написани
на немски език, а за голямата част от литературата, възникваща в условията на
повишена мобилност на хора и информация. Разликата е в степента на
екстраполация и интензивност на универсалиите в глобализираната
действителност (пътуване, хибридност, преход) в художествените текстове.
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„Език свещен на моите деди”
Общото между четиримата автори е изборът на език, различен от
родния, на който възникват в оригинал техните произведения: „Ich fühlte mich
zu Dichtern wie Rimbaud, Celan, Eich, Huchel und Bachmann hingezogen“
(Привличаха ме поети като Рембо, Целан, Айх, Хухел и Бахман) (Senocak 1999:
107); „Heimat ist für mich die deutsche Sprache“ (Родина за мен е немският език)
(Троянов, цит. по Paterno 2006: 150).
Този свободен избор не е нещо естествено за културите, от които
произхождат изследваните автори. Родният език и в България, и в Турция е
основен критерий за принадлежност към националната литература и култура.
Нещо повече, верността към род и език в двете страни е въпрос на емоция,
въпрос на чест, достойнство и гордост. От тук произтича и трудността автори
като Йоздамар, Шеночак, Троянов и Динев да се причислят безпроблемно към
съответните национални литератури, както това става в други средно- и
източноевропейски държави. Принципът „език свещен на нашите деди” е
дълбоко вкоренен в националното самосъзнание и не може да бъде подминат
току-така в общества, в които миналото, историята, вярата са основен фактор за
формиране на личностната и общностната идентичност. На фона на описаните
социокултурни, религиозни и политически условия литературни внушения за
заменимостта на родния език с друг представляват пробив в традиционната
мисловна схема в двете Балкански страни, което от своя страна прави трудно
асоциирането на тези текстове в канона на съответните национални литератури.
В случая езикът е не само медиум за транспортиране на послания, а и главен
герой в рецепцията на „българските” и „турските” текстове, написани на немски
език. От това произтичат две разнопосочни тенденции: чуждият език е причина
за неприемането на подобни литературни произведения (в оригинал или в
превод) от широката читателска аудитория, от една страна, от друга страна,
текстът на чужд език дава възможност за дистанциран поглед и за критично
преосмисляне на собствената културна идентичност.
(Портативната) Родина
Понятието за родина в романите на Троянов и Динев се противопоставя
на разбирането на българите за незаменимостта и единствеността на родината
като територия, дух, манталитет и добива дори кафкиански очертания: „В края
на краищата може да се случи човек да не иска да се завърне в бащината къща
или да се влюби в друга жена“ (Rosendorfer, Kempowki, Trojanow 2001). „Няма
една родина, има родини. Родина е лицето на човека, когото обичам. Родина са
семейството, приятелите. Родина за мен е немският език. Родина са места,
кътчета, краища“ (Троянов цит. по Paterno 2006: 150).
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Традиционната представа за родината като безалтернативен географски
топос, където си роден, като културна общност, която има общо минало, общ
език, общи ценности се допълва в случая с личния избор на топоса, в който
живее и се развива човек, с интимните спомени от детството – с възприятия като
мириса на шарена сол върху намазаната филия хляб, с чувството, че се
завръщаш у дома, при мама (Троянов). Родината добива конкретни черти и
образи на любими хора, с една дума, родината е навсякъде, където се чувстваш
добре. Шеночак допълва Троянов в своята лирическа представа за родната
страна като мимолетно чувство на търсене и намиране, на търсене и изгубване
на родното. Този ракурс на преходност е авангарден за понятието, особено в
контекста на патриархално-консервативните разбирания в Балканското
културно пространство:
schau auf die Landkarte
und such dir ein behagliches Haus
аlles Leben endet auf einеm dort
viel später wirst du feststellen
dass es das Land nicht mehr gibt
auf dem dein Haus steht…(Senocak 2005)
виж картата
и потърси уютен дом
целият живот свършва там
след време ще усетиш
че вече я няма страната
където е домът ти…(превод мой – С.Б.)

Особено схващане за понятието родина Шеночак изказва и в романа си
„Опасни роднини“: „Тялото е единствената родина, която човек притежава…“
(Senocak 1998: 82) Определянето на физическото тяло на човека като негово
последно убежище е заложено в контекста на живота между културите: когато
си далеч от дома, от близки и приятели, в чужбина, единственото, което те
обвива, съхранява и защитава, е собственото тяло. Привърженици на тази
житейска философия на мигранта са също Троянов и Динев (особено Динев),
които заедно с Шеночак са силно повлияни в стилистиката си от „физически
осезаемия език” („Körperlichkeit und Sprache”).
Физически осезаем език
Физически осезаем език означава въвеждане в литературния дискурс на
теми табу за турската и отчасти за българската литература, (особено в периода
на т.нар. социалистически реализъм) – еротика, сексуалност, сексуална
ориентация, девствеността на жената пр. Подобни теми разтърсват из основи
фундаментите (и фундаментализма) на турската и на патриархалната българска
идентичност. (Не случайно в Тракийския университет, Одрин, настоятелно ми
бе препоръчано в лекция на тема „Турски автори мигранти” да избягвам в
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изложението си пред студентската аудитория детайли, свързани с посочените
дискурси – С.Б.)
Два примера от романа на Динев „Ангелски езици” и романа на
Шеночак „Еротоман” ще онагледят феномена на физически осезаемия език и ще
демонстрират „съседството” на двамата автори в тяхното отношение към
определени културни стереотипи в турското и българското културно
пространство. Пробивът на двамата автори в закостенели идентификационни
модели и морални предразсъдъци е възможно само и единствено в т.нар. „трето
пространство” според Баба, в междукултурния топос, където човек не е склонен
да се подчинява на нравствените норми на една единствена културна традиция.
Причината за това е граничното състояние, което населява мигрантът в опита
си да се адаптира и интегрира в новата житейска ситуация и едновременно с
това да запази идентичността си, като под идентичност тук се разбира не само
национално и етнически обусловени поведенчески навици, а преди всичко
неповторимостта на индивидуалния избор. Непрекъснатото пресичане на
географски, културни, ментални граници обуславя еманципацията на
пътуващия човек от закостенели морални предразсъдъци и обяснява
провокативната нагласа на автори като Динев и Шеночак спрямо нравствени
табута на патриархалното, религиозното, еснафското, конюнктурното в
българската и в турската култура.
В романа на Динев например висшият партиен и държавен функционер
Младен Младенов се възползва от услугите на жена с нелегална в България
професия:
Тя се казваше Изабела и упражняваше професия, която бе в противоречие с
реалния социализъм, макар да беше съвсем реална и много социална. Беше
проститутка, а тази професия бе абсолютно забранена. Можеше да съществува
само една единствена форма на реалния социализъм и никаква друга. Всичко
друго беше негативно обществено явление, което колкото се може по-скоро
трябваше да бъде превърнато в положително. Жени като другарката Изабела
партията изпращаше в най-затънтените, слабо населени райони, най-вече в
Странджа-Сакар, в среда, където никой не ги познаваше, даваше им нова,
прилична работа и се опитваше да ги превъзпитава, за да ги спечели за общото
и най-важно дело – построяването на комунизма… двамата (Младен и Изабела
– С.Б.) стенеха толкова силно, сякаш бяха обхванати от пламъците на великата
световна революция, която нарастваше и нарастваше, и побеждаваше и
поглъщаше всичко… Няколко пъти месечно (Младен – С.Б.) пускаше тялото си
през чистилището на революцията, разумът му се избистряше, духът му се
повдигаше, и той, щастлив и доволен, се връщаше към задачите на сивото
социалистическо ежедневие… (Динев 2006: 105-107)

Подобни пасажи в романа на Динев демонстрират еротично-сексуалния
език и внушават радикалната идея за самоидентификацията с физическото тяло
като тъждествено на идентичността на човека. Освен този екзистенциален
момент откъсът разкрива доминиращия „мъжки” поглед към описаната
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житейска ситуация и поставя въпроса за равноправието между половете, което
все още не е всепризнат принцип в много балкански култури. В крайна сметка
използваният от Динев езиков подход може да се квалифицира смислово като
отказ от догматичното съзнание. Интересното в случая е, че литературният
образ на едно социално явление като проституцията алюзира политическия
живот в социалистическа България и демаскира мнимия морал на авторитарната
политика в широк балкански контекст.
Още по-радикален в изказа си е Шеночак в романа „Еротоман”, където
тематизира алтернативни сексуални практики, смяната на ролите на половете,
освобождаването на мъжа от очакванията в рамките на едно стерилно
традиционалистко общество, било то ислямско или християнско. Шеночак
застава с текстовете си на страната на модерния, просветения ислям, против
фундаменталистките му течения (вж. Hofmann 2005: 208). Основното послание
на двамата автори е, че под маската на добродетелността често зейват морални
пропасти като насилие над човека и неговото достойнство, отнемане на човешки
права, игнориране на свободния избор в условията на авторитарни обществени
системи.
Идентичността като креативен акт
Идентичността на човека и общността според изследваните автори е
креативен акт, който не е константа и продължава до края на съществуването на
индивида или общността. Идентичността се формира от множество фактори;
значението на произхода не се надценява – той се осмисля като един от многото
равностойни по значимост критерии в динамиката на оформяне на (само)образа
на индивида или на общността: „Турското у мен бе само един прозорец в дома,
който си построих в Германия и в немския език“ (Senocak 1998: 107). За
пресечната точка на изходната, турската, и приемната, германската култура
свидетелства и стихотворението на Шеночак „...стъпил съм на две планети”:
ich habe meine Füße auf zwei Planeten
wenn sie sich in Bewegung setzen
zerren sie mich mit
ich falle
ich trage zwei Welten in mir
aber keine ist ganz
sie bluten ständig
die Grenze verläuft
mitten durch meine Zunge
ich rüttle daran wie ein Häftling
das Spiel an einer Wunde (Senocak 2005)
стъпил съм на две планети
като се задвижат
повличат и мен
падам
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нося в себе си два свята
ни един от тях не е цял
кървят непрестанно
пределът минава
по средата на езика ми
блъскам се в него като в клетка
бъркам в рана (превод мой – С.Б.)

Метонимии за множеството фактори, формиращи личността на човека в
стихотворението на Шеночак, са „двете планети”, на които е стъпил
лирическият герой, и новопостроеният дом в чужбина, като топосът Германия
и немският език са другите „прозорци” на този дом, осветляващи по различен
начин усещанията на мигранта. Отношението към чуждостта е един от
основните маркери на идентичността, граници и рани са посредниците между
„двете планети”, символи на двата свята, които обитава всеки един – света на
собствената и на чуждата култура. Въпреки болезненото съвместяване на тези
две сфери чувството, че човек има повече от една възможност, доминира в
лирическите внушения на Шеночак. Алтернативата на живота „у дома” е
животът в дом с много прозорци, отворен към света на другостта. Това схващане
за идентичността има допирни точки със светоусещането на Троянов за трите
решаващи белега на модерния (мобилния) човек, за когото животът е „номадско
пътуване” през много култури, разказване на истории за себе си и за света, а
съдбата е креативен акт на човека, тя не е случайност или дадена свише. Съдбата
Троянов свързва с играта на табла, където играчът държи в ръцете си победата
или загубата:
Тогава обясни ми, ако обичаш, кое в хвърлянето на заровете е случайното. Не
държиш ли всичко в твои ръце? Не зависи ли от тебе с каква сила ще ги
хвърлиш, под какъв ъгъл спрямо таблата, какви са били числата отгоре? Това
няма много общо със случайността, съгласен ли си? И ако познаваш добре
повърхността, върху която те ще се търкулнат, както и материала, от който са
направени заровете, тогава би могъл да изчислиш хвърлянето. Би могъл да
вникнеш във всички предпоставки за неговото решение. Необходима е, разбира
се, известна ловкост и опит…
Останах като гръмнат. (Троянов 2007: 184)

Хвърлянето на зарове, което обикновено се свързва с шанс, респ.
малшанс, е представено в откъса в обратния смисъл – не късметът, а житейският
опит, познанието за света, личностните качества са решаващи, за да формираш
себе си и съдбата си по своя воля и представа. Отхвърля се случайността като
фактор в житейския път на човека, а с това и популярното клише, че ще се случи
това, което е „писано”, или че всичко в живота е въпрос на късмет.
Същевременно се утвърждава тезата за личната способност и активност, за
личната инициатива и отговорност в процеса на определяне на житейския път.
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Шеночак също говори в дискурса на Троянов за съдбата като мнима
предопределеност с отрицанието на тезата за идентичността като „уют” „у
дома”, който веднъж завинаги е фиксиран, дори ограден с „невидими стени”,
които трудно се пробиват. Идеята, че непременно трябва да си част от цялото,
от съдбовна общност, от генетичната маса, е неприемлива и за двамата автори:
(„Аз не съм цялото”, Senocak 1998: 121). Противопоставянето на генетично
фиксираната идентичност напомня модела за модерния човек в романа на
Музил „Човекът без качества”, който е отворен за предизвикателствата на
свободния избор.
Миграция и чуждост
Докато в стихотворението на Шеночак „...стъпил съм на две планети”
чуждостта се сравнява с кървяща рана, лирическият герой е разпънат между
родното и чуждото и се чувства драматизмът на колизията в съдбата на
мигранта, в романа на Емине Йоздамар „Мостът на Златния рог” чуждостта не
поражда непременно болка, а е източник на шанс за друг, различен житейски
път, възможност за обогатяване на идентичността на човека. Романът съдържа
автобиографични ракурси – героинята е момиче от Турция, което работи във
фабрика в Берлин, след известно време се връща в родината. И двете култури
присъстват в сюжета на романа.
Особена ведрост лъха от иронично-хумористичния тон, с който се
представя трудът на жените мигранти в немската фабрика, от словесните игри,
с които се иронизира немската дисциплина в образа на работодателя на име
Schering (авторката контаминира „Herr”, господин с част от името „Scher”, при
което името зазвучава като „Herrscher”, господар) (Özdamar 2002: 16).
Внушението за съдбата на мигранта като част от цялостния му житейски път не
навява типичните за подобни разкази емоции като страдание, неизвестност,
усещане за бездомност, застрашеност, героинята не се възприема като жертва
на обстоятелствата. Подобно звучене откриваме и в част от героите на Троянов
и Динев – въпреки тежестта на мигрантската съдба те не са представени като
неудачници, а като хора, които печелят от съприкосновението с други култури.
Транскултурността е основен белег в творчеството и на четиримата изследвани
автори.
Романът на Йоздамар не може да се възприеме единствено като турсконемска история за съдбата на една жена или като сантиментален любовен роман.
Както чуждостта, така и любовната фабула са поставени в контекста на
еманципацията на жената в турското общество, която работи, пътува, живее в
чужбина, обича по свой избор, има различни интимни партньори. Открито се
говори на теми като еротика и сексуалност отново в стилистиката на физически
осезаемия език. Особен акцент се поставя върху проблема за девствеността на
жената – „диаманта”, символ на невинността – белег на патриархално
затворената общност, мотив, тематизиран и от Динев в лицето на героинята
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Марина („Ангелски езици”). Загубата на „диаманта” не се възприема като позор
и загуба на чест (чести квалификации в балканските общества), а като
проявление на свободната воля на жената да определя суверенно партньорите
си в интимната сфера, сама да решава как да живее: „Останахме три дни в
леглото. От време на време той излизаше за кратко, купуваше голямо
количество плодове и го изсипваше от торбата върху мен. Вземах праскова,
помирисвах я…, но не можех да мисля за нищо друго освен да правя секс с него.
Тялото ми опозна нови емоции и никога повече не ги забрави и започна да се
пристрастява към тях…“ (Özdamar 2002: 252). С откритото говорене на тема
сексуалност Йоздамар и Динев не само поставят под въпрос някои „морални“
норми, към които стриктно се придържат определени затворени (религиозни и
културни) общности на Балканите, но категорично се противопоставят на
потискането на личността от наложените в тези общества догми. Не е пощадена
и германската културна общност, която трябва да ревизира отношението си към
различните и да се откаже от агресията и насилието към тях (Özdamar 2002: 78).
Ефектът от подобно противопоставяне на всякакви предразсъдъци е възможно
единствено в интеркултурната рамка на литературата, която създават Шеночак,
Йоздамар, Троянов, Динев. Тази рамка не предполага самоидентифициране с
едната страна, турската, респ. българската или германската, тя не предпоставя
и тяхното механично съвместяване. Средата, в която възникват произведенията
на посочените автори, произвежда автономни образи с автономни решения в
контекста на суверенно избрания от тях житейски път.
Още един важен проблем тематизира Емине Йоздамар в романа си
„Мостът на Златния рог” – завръщането на мигранта в родината като чужденец
в чужда страна. Такова е и подзаглавието в немския оригинал на литературните
репортажи на Илия Троянов: „Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land“,
„Кучешки времена. Завръщане в една чужда страна”. Във втората част на
романа на Йоздамар героинята се завръща с нови емоции и ново самочувствие
в родината, в една чужда страна, на границата между Европа и Азия. Самото
заглавие на романа визира свързващото звено между тези много различни
ареали на обществени отношения. Младата жена, разтърсена от изостаналостта
на турската провинция, гледа с други очи на родната действителност, точно
както е гледала с други очи чуждата реалност при престоя си в Европа.
Метафората, която Йоздамар въвежда за възприемането на другостта, е
гледането с едното око (другото е запазено за възприемането на своето), а
именно с „правилното” око – на немски език се получава сполучлива словесна
игра – „mit dem rechten Auge“ (Özdamar 2002: 16), като recht означава в случая
както дясното око, така и правилното око. Разделянето на възприятието на
„свое” и „чуждо”, на ляво и дясно, респ. „правилно” е литературният способ на
Йоздамар да направи разликата между едното и другото – своето винаги е
подредено в една разбираема каузална събитийност, a чуждото те връхлита с
комични или трагични последствия. От друга страна, разделянето е само
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условно – както не е възможно да изключиш едното око от полезрението, освен
ако „си затвориш очите”, така не е възможно двете страни от идентичността на
мигранта, намиращ се в „третото измерение между културите”, да бъдат рязко
разграничени: свое и чуждо се обуславят и допълват взаимно, което в последна
сметка е и литературното внушение на писателката.
Заключение
Допирните точки между анализираните текстове от Емине Йоздамар,
Зафер Шеночак, Илия Троянов и Димитър Динев се дефинират, от една страна,
чрез приликите (съседството) между белезите на изходните общности в Турция
и България, обединени в културния топос на Балканите, характеризиращ се
традиционно с патриархални и консервативно-религиозни структури в
семейството и в рамките на малките провинциални селища. Авторите от турски
произход очертават границите между Европейска и Азиатска Турция и
същевременно се опитват да хвърлят мост между двата ареала в културно и
манталитетно отношение. От друга страна, наблюдаваме съседство по
отношение на личния житейски избор на четиримата писатели да живеят и
творят в транскултурни пространства и да създават своите художествени
произведения на немски език. Тези две сходства са основата, върху която уж
познатото (културата и манталитета на Балканите) се превръща в нещо ново за
широката читателска аудитория в двете страни. Интеркултурният контекст, в
който се изграждат героите, прави възможен пробивът в мисленето и
поведението им на суверенни, свободни хора, личният избор се издига над
догмите с риск да се уязвят традиционни ценностни системи. Това е цената на
скока Балканите-Западна Европа, който, от своя страна, създава плурализма на
гледните точки към националните култури и техните традиции в България и
Турция. Взаимното многостранно и многоаспектно вглеждане в другата култура
е възможност да погледнем с „правилното” око към собствената
позната/непозната идентичност, да се превърнем в съседи на самите себе си.
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Транстопоси. Не-места, non-lieux, Nicht-Orte
(Емине Йоздамар, Феридун Заимоглу, Илия Троянов, Димитър Динев)
Основно свързващо звено между четиримата автори, визирани в
заглавието, е конституирането на диалога между културите в топоса на
междинността, „пограничността“. Централни в сюжетните линии на романите
им са т.нар. не-места (non-lieux, Nicht-Orte), транстопоси (Фуко). В студията си
от 1992 г. „Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la sur modernité“
френският етнолог Марк Оже изследва в контекста на глобализацията
значението на т.нар. не-места. Докато местата на уседналост (родина,
местоживеене и месторабота, дом) имат идентифицираща, „историческа“
функция в живота на личността и общността, характерните за
„свръхмодерността“ (късномодерна епоха) транстопоси функционират като
символи на „самотната индивидуалност, на пътуването“ (Augé 2012: 83).
Според Оже транстопосите (летища, гари, пристанища, самолети, влакове,
параходи, бежански лагери, хотели, ваканционни селища, паркинги,
бензиностанции, търговски центрове) имат временен, преходен характер и не са
структуроопределящи фактори при формирането на идентичността. Tе
предлагат единствено възможността за разчупване на ежедневния (алго)ритъм
с характерната за тях динамика (преходност) и остават места на самотата, в
които човек напуска своята индивидуалност и потъва в анонимността на масата.
Това схващане за транстопосите отчетливо се променя в контекста на
т.нар. „мигрантска литература“, чиито герои обитават третото пространство
между културите (Bhaba 2000)20 извън капсулираността на традиционните
житейски модели. „Отворените“ пространства не са единствено локални
маркери, те се превръщат често в основен персонаж в този тип литературни
текстове. Именно те поставят под въпрос установени мостри на поведение и
мислене, променят идентичности, пренасят и събират различни културни
стандарти. Традиционно посочените „места на преход“, включително в
произведенията на първите поколения автори „мигранти“, предизвикват
усещания, свързани с „носталгия, студенина, неразбиране“ (Ezli 2006: 62), със
загуба на идентичност. В романите на авторите, предмет на анализ, акцентът в
дефинирането на транстопосите се премества от описаното състояние на
безпомощност към завладяващата динамика на пътуването като начин на
съществуване и присъствие на духа. С „местата на преход“ авторите свързват
процеса на формиране на идентичността, причислявайки към тях важни
житейски стъпки като напускане на родината и родния дом. Новата културна
рамка, в която мислят и действат техните герои, е полюсна спрямо
традиционните представи за преходно и непреходно – родината, родният край
и родният дом представляват в разрез с традицията само звена от веригата
Понятието трето или пресечно пространство между културите всъщност за първи път
е въведено от Едуард Соя (вж. Soja 2005).
20
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житейски „спирки“ и престават да направляват рационално и емоционално
житейското поведение на протагонистите. Отдалечаването от тях в
пространството и времето създава онази необходима критическа дистанция за
продуктивно преосмисляне на своето през призмата на другостта. Романите на
четиримата автори „поставят под въпрос“ редица културни феномени (Ezli
2006: 67) като напр. териториалната представа за културна принадлежност.
Детериториализирането на културните стандарти стои в центъра на житейската
нагласа на литературните герои. В същото време те не пренебрегват дълбоката
връзка с изходната култура, преосмисляйки я през погледа на общочовешките
универсалии и през матрицата на други културни образци.
Особеният характер на транстопосите в посочените литературни
произведения се състои в това, че те престават да бъдат единствено празни
пространства, „съдове“ (Schroer 2008: 135), които се „пълнят“ с действие, а се
превръщат в пълнокръвни литературни образи – бежанският лагер в романа на
Троянов „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, Западът и Изтокът
(Ориентът) като обобщени образи, пътуването, преминаването на граници,
епистоларността, хибридизирането на езика (вплитането на турски и български
изрази в немската тъкан на текста) и т.н. Акцентът в тази персонализация на
пространството е динамиката, обвързването на хора, предмети, движения в
едно, което Фуко нарича „мрежа“ (Foucault 2006: 317). Тук е мястото да
отбележим, че конституирането на топоси като литературни образи съществува
като идея отдавна (вж. Lotman 1972). „Поетиката на движението“ на Отмар Ете
визира именно характерното за литературата пресичане и наслагване на
пространства, което прави възможно писането на текстове извън канона на
националните литератури, създаването на „литератури без твърдо установена
принадлежност“ (Ette 2005: 14). Романите на Йоздамар, Заимоглу, Троянов и
Динев предлагат примери за движение в междукултурни пространства,
дефиниращи по нов начин с различни акценти и нюанси релацията свое –
чуждо, детерминиращи процеса на възникване на динамични идентичности в
зависимост от координатите на „мрежата“, в която се намират индивиди и
общности.
Литературни примери за прекрачването на национални, континентални
и езикови граници (транстопоси) се съдържат във всички изследвани текстове.
В този смисъл преди всичко трябва да се отбележи създаването на тези
произведения в другокултурна среда (Европа, Германия) в оригинал на немски
език, различен от майчиния език на авторите (турски, български).
Този факт сам по себе си представлява първата голяма крачка в
реализирането на междукултурния диалог. Скокът от една култура в друга, от
Ориента, респ. от (комунистическия) Изток с „приземяването“ на Запад, къде
„по-меко“ (Троянов, Йоздамар), къде „по-твърдо“ (Заимоглу, Динев), е основен
литературен образ в анализираните произведения: трилогията на Йоздамар –
„Странни звезди гледат към земята“, „Животът е керван, има две врати, от
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едната влязох, от другата излязох“, „Мостът на Златния рог“, Заимоглу – „Канак
шпрак. 24 фалшиви тона от покрайнините на обществото“, „Белези на любовта,
аленочервени“21, Троянов – „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, Динев
– „Ангелски езици“.
Второ, транскултурният характер на изброените литературни текстове е
демонстриран още в подбора на заглавията. Те включват мотива за живота
като безкрайно пътуване (керван, светът е голям), мотива за дихотомията вътре
– вън, свое – чуждо и тяхната свързаност (две врати, мост), погледа отгоре,
критическата дистанция в рефлексията и авторефлексията (звезди гледат към
земята), езика не само като медиум, но като обект на свободен избор в
междукултурния диалог (канак шпрак е название за езика, който говорят
турските преселници в Германия).
На трето място трябва да отбележим транслокалните движения между
Европа и Азия (Йоздамар, „Мостът на Златния рог“), Европа и Америка
(Троянов), Берлин и Истанбул (Йоздамар), Берлин и София (Троянов), Пловдив
и Виена (Динев). Преекспонирано е придвижването не само в пространството,
но и във времето – персонажите на Йоздамар и Троянов разказват
ретроспективно историите на своето странстване (емиграция), героите на
Троянов и Динев размишляват за настоящето от гледна точка на близкото
(комунистическо) минало на България. Всички тези движения създават
усещането, че пътуването, респ. паметта като пътуване назад във времето е
нормалното състояние на модерния човек, неговата мобилност, а не уседналост
е решаващият фактор в този тип житейски модел. Средствата за придвижване
(влакове, самолети, параходи) са транстопосите, които събират и разделят
минало и настояще, свое и чуждо, реално и въображаемо. И при четиримата
автори пътуването се асоциира с „хода“ на размишленията (Denken beim Reisen)
от настоящето в посока минало и бъдеще.
Романът на Динев „Ангелски езици” разказва съдбата на мигранта като
бягство през заснежени гори, нелегално преминаване на граници, дълги преходи
покрай затрупани с преспи пътища, докато героите стигат накрая до бежанския
лагер Траискирхен. Миграцията се свързва с борбата за легален престой в
Австрия, с търсене на работа, с изучаване на новия език, с изграждане на нова
идентичност. Тук откриваме за пореден път характерния за писателите
„мигранти“ мотив за портативната родина, за света като глобална родина, в
която човек се чувства навсякъде у дома си. „Отвореното“ небе, което съзерцава
във въображението си от каютата на парахода друг герой на Динев, е в унисон
с „космическия“ поглед към цялото (свое и чуждо) в романа на Йоздамар
„Странни звезди гледат към земята“: „В каютата нямаше никакъв прозорец, но
това не му пречеше. Понеже чувстваше над себе си безбрежното черно небе...,
Преводът от немски на български на цитатите от романите на Йоздамар и Заимоглу е
мой – С.Б.
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а под себе си усещаше широката черна река... Усещаше също светлините,
блещукащи непрестанно от двата бряга, сякаш за да напомнят на всеки, че
светът все още съществува” (Динев 2006: 572-573). „Безбрежното черно небе” е
контрапункт на живота в „затвореното“ социалистическо общество.
Същевременно авторът не пропуска да подчертае обратната страна в
„мъдростта“ на Миро, „закрилника“ на емигрантите, че чужденецът си остава
гост в чуждата страна – по стечение на обстоятелствата героят започва
съзнателния си живот, бягайки на петнайсет години от приюта за сираци, и с
годините достига до извода за амбивалентността на света, в който навсякъде
можеш да бъдеш и свой, и чужд: „Където и да ида, все съм у дома. И гостенин
ще бъда, където и да спра” (Динев 2006: 8). Чужденецът, колкото и да е приет и
признат в другата култура, си остава „вечният гостенин”. Това чувство на
неустановеност не се възприема непременно в негативен план – Масуд крие
родината под мустаците си (Динев 2006: 27) като част от своята идентичност и
това му помага в трудни моменти. Пълният отказ от обвързаностите на
произхода и миналото му носят свободата: „Беше се отказал от всичко и бе
получил в замяна криле” (Динев 2006: 7). Тезата за вечния чужд в чужбина
веднага е релативирана във философско-екзистенциален план: „Всички сме
само гости на тази земя” (Динев 2006: 7). Динамиката между свое и чуждо и
тяхната взаимозаменяемост в зависимост от конкретни обстоятелства
онагледява същността на транстопосите в изследваните литературни текстове.
Пътуването не само в пространството, но и във въображението, е част от
набора не-места (в ментален план) в коментираните романи. Мотива за
бягството надалеч като вид самоотстраняване от анонимната маса откриваме в
космополитната визия на Боро, който, тичайки, ментално преминава всички
граници: „Към Турция, през Ориента, до Индия и Китай, там ще взема лодка за
Япония, усмихвам се, докато си тичам, после политам за Америка... И веднъж
да стигна Америка, истински ще се затичам през прериите, по петите на
биковете, през планините до Гранд каньон, чак до самия Ню Йорк. Два пъти ще
пробягам Бродуей насам и нататък” (Троянов 2007: 36). Завръщането в родината
на велосипед (Алекс и Бай Дан) е приносът на Троянов в „отварянето“ на
понятия като родината – тя придобива по-скоро характеристиките на ментален,
емоционален, интимен топос, през който преминават лични преживявания, а не
непременно голямата (славна) национална история.
В трилогията на Йоздамар пътуването с влак свързва, респ. разделя
преживяванията в Турция и живота в Германия, пребиваването в междинни
светове води до нови асоциации у героинята – родният дом, който традиционно
се свързва с усещането за топлота, изведнъж се появява в литературния образ
на нещо неопределено и недотам уютно: „Там, където се намираше тухлената
къща, нямаше шосе, нямаше улица. Тя стърчеше в степта, без врата“ (Özdamar
2008a: 287). Дълбоко интимното се оказва чуждо, сякаш погледнато с други очи.
За разлика от родното, чуждото (Берлин) е познато, с ясни контури: „Берлин бе
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за мен като улица... От Берлин се върнах в родната ми къща, но за мен тя бе сега
като хотел, исках отново да изляза на улицата“ (Özdamar 2008b: 193). Героинята
на Йоздамар сюжетно се движи между „степта“ на родния дом в азиатската част
на Истанбул, където се чувства притеснена, несвободна, от една страна, и
свободните пространства на европейския Истанбул (театралната академия, в
която учи, кинотеатъра, ресторанта), от друга страна. Това ежедневно
прехвърляне от единия бряг на другия, от Европа към Азия и обратно в романа
„Мостът на Златния рог“ (представено чрез атрактивните туристически
параходи), е част от житейския опит не само на героинята, но и на милионите
жители и гости в тази част на света, символ на непрекъснатия транскултурен
диалог между традиция и модерност. Литературно представеното пътуване
между двете части на Истанбул се допълва от динамиката на движение на
героинята на Йоздамар в романа „Странни звезди гледат към земята“ между
двете части на Берлин, респ. между двете Германии (вж. Özdamar 2004: 182). По
този начин, макар и маргинално, в сюжета се включва политическият дискурс –
Берлинската стена се превръща в разделителна и свързваща линия между
минало и настояще.
В романите на Заимоглу транстопосите се тематизират въз основа на две
противоположни позиции – отношението към родината Турция от страна на
първото и второто поколение гастарбайтери и отношението на поколението на
техните деца, внуци, родени и израснали в Германия (вж. Zaimoğlu 2000: 9). При
първите е налице носталгията и надеждата за „окончателното завръщане“
(Zaimoğlu 2000: 111). Родителите на Сердар от „Белези на любовта,
аленочервени“ посещават по време на отпуската си почивна станция в турски
курорт – въпреки „временния“ си характер тя остава топос на връзката с
родината, нещо повече, инспирира решението на възрастните хора да прекарат
старините си в родната страна (Zaimoğlu 2004: 9 и сл.). За младия Сердар
подобен житейски концепт е немислим, той се чувства еднакво чужд и в Турция,
поради установени норми на поведение в патриархалната селска общност (вж.
Zaimoğlu 2004: 171, 192), и в Германия, поради ксенофобски настроената част
от обществото, за което той си остава „принцът от Ориента“ (Zaimoğlu 2004:
12). „Проклетата“ (Zaimoğlu 2000: 111) родна къща не може да събуди у него
умилението и носталгията, която изпитват родителите му. Неговият поглед към
чуждия свят, в който живее, е свързан с борбата му да се утвърждава като
суверенна личност на основата на общовалидни културни ценности и на
свободния избор на отделния човек, без да бъдат засягани неговите
културноспецифични приоритети: „Докато тази страна (Германия – С.Б.)
отказва истински да ни приеме, ще продължим да изсмукваме като гъба тези
аномалии и перверзии и да изплюваме мръсотията“ (Zaimoğlu 2000: 113). Със
съпротивата си срещу стереотипи и предразсъдъци Сердар се доближава до
героите на Динев и Троянов, които възприемат своята емигрантска съдба като
мисия, а не като орисия.
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Дихотомията „вън“ (пътуване в пространството и фантазията) – „вътре“
(„без врата“, „никакъв прозорец“) изгражда нов тип идентификация на героите.
Лутането между добре познатото (родния дом) и неизвестното (светлините на
лунапарка) е търсене на отговор на екзистенциалния въпрос „Кой съм аз?“
(Özdamar 2008: 313). Понятието за родина в интеркултурния диалог, очертан от
четиримата автори, придобива кафкиански очертания и много напомня героя в
краткия разказ на Кафка „Завръщане в дома“ („Heimkehr“), който стои пред
прага на бащината къща и не се осмелява да го прекрачи. Тезата, че родината е
заменима и може да бъде въпрос на личен избор, е виждане, което стои в остро
противоречие с прокламираната ѝ единственост и безалтернативност в
балканската традиция. Родният край и дом за героите на Йоздамар, Заимоглу,
Троянов, Динев не са въплъщение на идилия, уют, копнеж и щастие. За
бежанците от България и Турция родината е място на репресии и потискане на
човешките права, в сравнение с които дори условията в бежанския лагер
изглеждат поносими.
Диалогът между културите – пресичането на културни и политически
граници в изследваните романи – не е поставен в рамките на концепта травма,
не означава непременно загуба на корените. Той е по-скоро предпоставка и
катализатор за формиране на друг тип идентичност, представящ развитието на
личността като сложен и дълготраен процес. Идентичността се превръща от
установена константа в динамична категория, в чиято основа е движението; тя
не се свързва с определен топос, а с междинносттта на пътуването, физическо и
ментално, между континенти, култури, обществени системи, между минало и
настояще. Героите на Йоздамар, Заимоглу, Троянов и Динев не се дефинират
единствено чрез отношението си към изходната култура, нито само чрез
интеграцията си в другокултурната среда, в която попадат. Те заживяват в
многобройните сменящи се транстопоси, в една продуктивна за разгръщането
на личността среда и не възприемат своята мобилност като вътрешен конфликт,
а като перспектива за позитивно личностно, професионално и общностно
развитие. В този смисъл третото пресечно пространство между културите (Соя,
Баба) не е фиксирана точка (вж. Ette 2005: 199), а приема образа на права/крива,
свързваща минало, настояще и бъдещe.
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Аспекти на космополитизма в есеистиката на Илия Троянов22
В речта си „Космополитизмът днес“, произнесена по случай
откриването на дните на Лесинг в Хамбург през 2010 г., Илия Tроянов изтъква
на преден план тезата, че „ние като индивиди, но и като човечество нямаме друг
избор освен да се превърнем в космополити, ако искаме да продължим да
съществуваме и да оцелеем на тази изтощена планета“ (Trojanow 2010a).
Опирайки се на известната „Притча за пръстените“ на Лесинг („Натан
Мъдреца“) Троянов очертава аспектите на космополитизма като дискурс, в
който прозират личните му житейски приоритети и основно принципът за
взаимопроникването между културите, „вливането на културите една в друга“
(„Kulturen fließen ineinander“, Trojanow 2009) в диахронен и синхронен план.
Изконната хибридност на цивилизационните модели („няма чисти култури“) е
фундаментът, върху който са изградени както есеистичните, така и
фикционалните текстове на автора. В „Събирачът на светове“ (Trojanow 2010)
Троянов улавя допирните точки, пресечните пространства и свързващите звена
между различията, проследявайки исторически тяхното развитие. Изследването
на тези интеркултурни феномени в есеистичните му произведения (Trojanow
2008, 2008a, 2009a) е предизвикателство на фона на съвременното развитие в
Европа и света – с оглед на опита за отричане на мултикултурализма като
житейска философия и образ на света и връщането към ограниченията и
„уседналостта“ на националните държави, към консерватизма на границите и
издигането на нови стени, към противопоставянето в културно-религиозен
план.
Причината Троянов да тематизира проблематиката на мултикултурните
общества е именно неговата имунизираност срещу консервативните аргументи
за запазване на националните и етнически идентичности като панацея за
оцеляване на човечеството. В същото време не се отчитат исторически
потвърдените факти, че именно капсулираността на определени национални и
етнически общности стои в основата на явления като ксенофобия, расизъм,
геноцид. В споменатата реч Троянов акцентува върху често игнориранaта обща
основа на различните културни модели, въплътена в метафората „наративна
подземна река“ („narratives Grundwasser“): общите митове, легенди, притчи,
алегории и свещени места (Йерусалим), от които черпят легитимността си
световните религии. Според лично признание Лесинг е заимствал своята
„Притча за пръстените“ от „Декамерон“ на Бокачо, който, от своя страна, е
почитател на „Хиляда и една нощ“, чиито извори могат да се открият в още поранни староиндийски текстове. Според Троянов „Притчата за пръстените“ се
появява и като еврейски разказ, който, преведен на латински език, след края на
Реконкистата въплащава християнската символика. Неслучайно авторът
сравнява този набор от основополагащи наративи с „подземна река“ –
22
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аналогията е в унисон със схващането на писателя за „вливащите се една в
друга“ култури като динамичен процес, който по-скоро ги събира, отколкото
разделя. Затова и притчата на Лесинг за общото добро във всички религии,
което ги свързва, звучи толкова актуално днес на фона на повсеместния отпор
срещу естественото, изконното многообразие на света. Комплексността на света
се поставя под въпрос чрез отказа да се признаят исторически установени
културни универсалии, които сякаш сме забравили и за които пледира Троянов.
Не опростенческото разпокъсване на нации и етноси, не присвояването на
основополагащите митове от историята на човечеството, а „несистемното,
интуитивното, парадоксалното, фрагментарното, амбивалентното мислене“
съответства на сложността на света, в който живеем (вж. Riedel 2014).
Точно обратната позиция заемат радетелите за опазването на
личностната и общностна идентичност посредством чертаенето на понякога
доста имагинерни граници. В съавторство с Хоскоте в есеистичния том „Отказ
от борба. Културите не се борят една с друга – те се сливат“ („Kampfabsage.
Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen“, Тrojanow 2009) Троянов
привежда пример за това, как привидно независими един от друг
цивилизационни модели като християнската и персийската култура използват
едни и същи наративи: „Почти всички елементи от учение за Спасителя водят
началото си от Зороастризма, религия в Стара Персия“ (Тrojanow 2009: 20), като
например актът на евхаристията (светото причастие), подялбата в общността на
миряните на тялото и кръвта на Спасителя. Този акт се корени в мита за бога
Адонис и неговия храм Баит-ла-Хаим (откъдето произлиза името на родното
място на Христос Витлеем) – според преданието в този храм плътта и кръвта на
Адонис са били поделени сред вярващите (Тrojanow 2009: 21).
Основен акцент у Троянов представлява взаимната проницаемост на
културите, предопределяща философията на космополитизма в съвременен
план. В този смисъл писателят убедително обосновава дефицити както в
европоцентричния, така и в националистическия модел на поведение с
метафората за реката. Реката, въпреки че носи едно име от извора до устието си,
има безброй много притоци, които са по-близки до устието в сравнение с извора.
Името следователно не изразява същността на реката, названието на реката като
че ли игнорира смесването и вливането на притоците, премълчава истинския
произход. „За да се разбере напълно същността на реката, трябва да се изследват
онези места, където водите се съединяват“ (Тrojanow 2009: 15), където нещо се
добавя, променя, обновява. Този прагматичен подход към понятието култура,
олицетворено от метофората река, е доминанта както на житейското, така и на
поетологическото кредо на писателя, напр. в образа на индийския учен Упаниче
от романа „Събирачът на светове“, който чрез изследване на произхода на
думите (в случая в езика хинду, подложен на безкрайни трансформации) се
опитва да преодолее враждебността между културите. За „мъж“ в хинду
съществуват две думи: „Адми, това идва от Адам, който според мюсюлманите
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се е родил в тази част на света, и Манав, това идва от Ману... от индуистката
традиция“ (Тrojanow 2009: 91). Общото между традициите проличава и в езика,
то остава обаче често неразпознаваемо или пък бива умишлено игнорирано.
Утопията, че индиецът може да бъде едновременно мюсюлманин и хинду, е
твърде предизвикателна и бързо се разпада в реални условия: „Да не сме толкова
претенциозни... да сме доволни, че те (мюсюлманинът и хинду – С.Б.) живеят
мирно един до друг“ (Тrojanow 2010: 148). Както героят на Троянов, така и той
като автор са стъпили здраво на земята и очертават границите между
възможното (мирното съвместно съществуване – един до друг, nebeneinander) и
утопията (съвместяването на различията – един с друг, miteinander), като се
ограничават с ангажимента на внимателни наблюдатели, само вербално
подкрепящи идеята на главния герой в романа Ричърд Бъртън, че можем да
бъдем едновременно едно, второ и трето. Този вид социално поведение се
припокрива с убеждението на Троянов, изразено в интервю (вж. Trojanow 2011),
че писателят е задължен да изпълнява социалната функция на „учител,
посредник, който строи мостове“ между етноси, нации, култури. На тази основа
той изрично се противопоставя на европоцентричното високомерие,
привеждайки следния аргумент: индийският интелектуалец, изследвал редица
санскритски текстове, добре познава и имена като Кант, Хайдегер и Хабермас,
докато европейският интелектуалец в редки случаи е запознат с индийските
класици в литературата и философията. С този пример Троянов подчертава
водещата роля и важността на интелектуалния елит в съчетанието
космополитизъм-литература-социален ангажимент (вж. Trojanow 2010: 29).
Във времена, когато антиглобалистките и националистическите
движения са обезпокоително активни, Троянов обръща специално внимание на
обстоятелството, че космополитизмът и патриотизмът не са взаимоизключващи
се понятия, проблематично е единствено абсолютизирането на едната
(националната) гледна точка: „От XIX в. насам броди призракът на
есенциалистката теория за единната култура и нация, опираща се на
Хегелианската представа за „духа“, тази теория е доминантна в политическия
дискурс. Националната държава, дефинираща се чрез обединение навътре и
разграничаване навън, отрича всички останали, различаващи се от нея
структури, водейки се от екзистенциалната си потребност да противопоставя
герои на предатели“ (вж. Trojanow 2009: 16). Не самата национална държава
като такава, а невъзможността да си представим паралелно нещо друго,
различно от нея, е проблемът. Троянов е оптимист именно по отношение на
различните форми на съжителство, посочвайки в споменатата реч, че
междувременно наблюдаваме нараснало съзнание за основни правила на
поведение, свързани с универсалния принцип да се отнасяш с другите така,
както искаш да се отнасят с теб (вж. Trojanow 2010b: 9). Този принцип дава
повод на Улрих Бек да въведе понятието „космополитична емпатия“, емпатия,
отнасяща се не само до тесен кръг от хора, а разпростираща се в глобален план
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– „глобализация на емоциите“ (Beck 2004: 15). На пръв поглед подобно понятие
е оксиморон от гледна точка на интимността на емоционалната сфера. Tроянов
обаче съвместява частното, родното, от една страна, и глобалното, от друга, в
схващането си за планетата Земя като родина: „Общо погледнато всички хора
имат една родина, а именно Земята. Но тъй като малцина от нас са летели до
Луната или до космическата станция „Мир“, ни липсва оня особен поглед от
далечината, който събужда носталгични чувства и чрез който е възможно да се
идентифицираме със Синята планета. Повечето от нас не изпитват подобна
глобална носталгия“ (Trojanow 2010b: 2). В цитата очевидно отсъства илюзията
за повсеместно приемане на Земята като глобално понятие за родина. Но все пак
не можем да не отбележим споделеното от малцината, погледнали Земята
отгоре, че тя е цяла, една за всички и много красива – думи в подкрепа на
описаното от Троянов космополитно възприемане на общия ни дом.
Пресечна точка между частното и универсалното откриваме и в
литературния образ на индийския гуру в „Събирачът на светове“ –
„космополитен патриот“, въплъщаващ събирането на глобалното и локалното
като двете същности на едно цяло (Appiah 1996). Троянов не възприема горната
констелация като противоречаща на аргумента, че „нарастването на обема на
културните универсалии не води непременно до унификацията ни“ (Trojanow
2010b: 10). От друга страна, авторът влага в понятието „разбиране на другостта“
ново значение – няма нужда да разбираш другия на всяка цена, защото
толерантността започва именно там, където разбирането стига до своите
граници. Там, където очевидно не може да се постигне съгласие, културните
различия не би трябвало да се абсолютизират, а да се разглеждат като
„променливи величини“, като временни проблеми, за които не бива да се
изключват последващи решения (Trojanow 2010b: 11). В този смисъл може да се
тълкуват изискването на Троянов за неедностранчиво мислене и призивът на
Улрих Бек за диалогичност в условията на глобалния свят и неговото културно
многообразие (вж. Beck 2004: 10), за да се устои на различията и да се установи
космополитна транскултурна етика в отношенията между различни индивиди и
общности.
Тезите на Троянов и Хоскоте в „Отказ от борба“ противостоят на
заключенията на Самюел Хънтингтън в „Сблъсъкът на цивилизациите“.
Основната причина за възприемането на постановките относно хибридността на
културите като утопични е обстоятелството, че културната дифузност, макар и
добре аргументирана, съвсем не е толкова очевидна. В много по-голяма степен
очевидни са границите между т.нaр. монокултури. Разликата между „сблъсъка“
на Хънтингтън и „отказа от сблъсък“ на Троянов може да се опише така:
„Докато един сблъсък предполага победител..., но и много разрушения, загуби,
недоверие, нови стени, то отказът от сблъсък залага на общност, интерес един
към друг, търпимост (толерантност), приемственост (традиция), обновяване
(иновация), креативност (трансформация), както и на разбиране (транслация)“
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(Kalverkämper 2008: 141). Ясно е, че сблъсъкът произвежда много повече
последици, видими в краткосрочен план – победител и победен, разрушения,
стени, отколкото отказът от сблъсък – толерантност, традиция, креативност,
иновация, чиито проявления могат да се забележат единствено като
дълготрайна тенденция.
В друг том с репортажи и есета, „Щурият глобус“, Троянов илюстрира
тезата за отказ от борба между културите с будистката метафора за „мрежата на
Индра“ – безкрайна мрежа от нишки обхваща света, хоризонталните чертаят
пространството, вертикалните времето, а във всяка пресечна точка се намира по
едно живо същество, приличащо на кристал, светлината осветява всеки кристал,
който отразява не само светлината, отразена от другите кристали, но отразява
отразяването на светлината в цялата мрежа (вж. Trojanow 2010a: 183).
Вследствие на това безкрайно отразяване всеки акт на насилие, според Троянов,
засяга цялото, не само жертвите, но и насилниците – т.е. не можем да повредим
една единствена нишка, без да засегнем всички останали (вж. Trojanow 2010a:
184). Рискът да се унищожи цялото чрез унищожаването на отделното е реален
в този „зависим“ свят, което ни връща отново към тезата за изконната
свързаност на културите, за първичната им хибридност, за възникването им в
процеса на тяхното сливане. Множеството гледни точки, от които са изградени
наративите в „Събирачът на светове“, е проекция именно на този взаимосвързан
свят. Разказвачите в романа са равнопоставени независимо от произхода и
социалния си статус, никой и нищо не се преекспонира. Многобройните и
различни по стил гласове олицетворяват културния релативизъм и плурализъм
– основни характеристики в есеистичните текстове на Троянов.
В подкрепа на авторите на „Отказ от борба“ е и аргументацията на
Едуард Саид за невъзможността рязко да се разграничат културните стандарти
(вж. Said 2004: 74). В тази постановка Хънтингтън е интерпретиран като
„…идеолог, който иска да превърне културите в това, което те не са: Иска да им
сложи катинар и да запуши пролуките за безбройните течения и контратечения,
от които се храни историята на човечеството и които векове наред са
допринесли за това, в историята освен религиозни и експанзионистични войни
да има обмен на ценности, общностност и взаимно оплождане“ (Said 2002: 81).
Саид и Троянов/Хоскоте използват една и съща метафора за реката и нейните
притоци, когато противостоят на абстрактното разделяне на културните модели.
От друга страна, в рецензии за тома „Отказ от борба“ се критикува гледната
точка на Троянов/Хоскоте с твърдението, че са допуснали именно „онази
грешка, ...която книгата им трябва да поправи“, представяйки само едната
страна на културно влияние – на исляма върху християнските култури (вж.
Jeismann 2007). Това, за което авторите непрекъснато апелират – не късайте
цялото на парчета, и в което обвиняват привържениците на тясно национални
идеи, критиците отбелязват като дефицит на техния метод на изследване, а
именно, нарушено равновесие при оценката на взаимодействието между
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християнството и исляма. Не липсват, разбира се, и несериозни, иронични
намеци, че едва ли не и откритието на Гутенберг – книгопечатането – е заслуга
на арабската иновационна мощ (вж. Medicus 2007). Така изложените
разнопосочни погледи към проблематиката още веднъж подчертават нейната
сложност, както и опасността от елементаризиране и нарушаване на баланса в
случаите на лекомислено обобщаване на съжденията при отсъствие на
диференциран и конкретен анализ. Но това едва ли може да бъде задача на
есеистиката или художествената литература, то е по-скоро приоритет на
академичния подход и научните методи на изследване.
Събирането на литературния и политическия дискурс е неминуемо при
автори като Троянов. Както есеистичните, така и художествените му текстове
са доминирани пряко или косвено от критичния поглед към съвременното
общество. На термина глобализация авторите на „Отказ от борба“
противопоставят
позитивно
конотираното
(според
тях)
понятие
космополитизъм: „Предположението, че глобализацията е довела до поинтензивно и по-динамично взаимодействие между културите, е погрешно“.
Тъкмо обратното: изчезват езици, изразни средства, алтернативни начини на
живот (Trojanow 2009: 29). Не глобалното, но в същото време унифицирано
съвремие и пространство тип Макдоналдс, а средновековието и началото на XX
в. като епохи, както и пристанищните градове като транстопоси са примери за
отворени културни пространства, например градове като Александрия в
началото на християнската епоха: „Гръцки саркофаг, охраняван от египетски
богове с римско снаряжение... индийски саду (последователи на Шива – С.Б.) се
разхождали по улиците и дебатирали с гръцки философи, еврейски екзегети и
римски архитекти“ (Trojanow 2009: 49). „Борбата“ на Троянов е с рефлекса за
преекспонирането на значението на миналото в житейския път на човека.
Разбира се, че е важно откъде идваш, още по-важно е обаче, накъде отиваш.
Хора с алтернативни или хетерогенни представи за живота често се
квалифицират като потенциално шизофренни личности; на подобни
провокации Троянов и Хоскоте дават логичен отговор:
Повечето хора се състоят от едно многообразно Аз, което разширяват чрез
учене и приспособяване, променят идентичността си от тактически
съображения или защото социалният контекст или личните представи за живота
го изискват, така те се адаптират към предизвикателствата в конфликтни
ситуации, без безусловно да им се подчиняват. По тази причина идеята за борба
между културите е безсмислена. Културата е част от човешкия опит и начин на
изразяване, която не може да бъде отъждествявана с примитивността на
конфронтацията (Trojanow 2009: 138).

Тезата на Троянов за начина на формиране на идентичността
предполага, на първо място, наличието на свободна воля за житейски избор
въпреки действащите, понякога доста безалтернативни обществени,
политически и етически принуди. Освен това самоопределянето в този процес

171

изисква способност за критично самонаблюдение, която далеч не е толкава
разпространена сред представителите на човешкия род, колкото смята Троянов
(„повечето хора“). Тук става дума за потенциал, за възможно житейско
поведение на една сравнително ограничена социална група, към която не
принадлежат всички онези „набедени“ космополити, които са принудени да
бъдат такива по силата на различни фактори и зависимости. Съвсем отделен е
въпросът, че всяка принуда може да се превърне в шанс за ново начало, за
промяна на правилата и приоритетите, за съвместяване на културни стандарти
и за преодоляване на конфронтацията между тях. Именно в това се състои
посланието на авторите на „Отказ от борба“, създаващи в есеистиката и
белетристиката (Троянов) възможни (модални), а не реални модели на житейско
поведение („Lebensentwürfe“). По тази причина авторите не могат да бъдат
обвинявани нито в едностранчивост, нито в наивна илюзорност, както това се
случва в споменатите рецензии. За разлика от академичния дискурс есеистиката
и художествената литература анализират не само актуалното състояние на
нещата, те са далечна визия за възможно бъдещо развитие при определени
условия, свързано с дългосрочни трансформации в сферата на мисленето и
поведението (манталитета). Да се очаква, че подобни визии могат да отговорят
сега и веднага на потребностите на съвремието, е откровена илюзия. В този
смисъл текстовете на Троянов представляват дългосрочна „програма“ за
развитие, трудно осъществима, но не невъзможна.
Смисълът на изследваните есета, не на последно място, е чрез емоцията
и провокацията да увлекат масовия читател, който едва ли ще прочете строго
научните изследвания в областта на културологията. Търсенето на обективност
и баланс в по своята същност литературно съчинение издава липса на адекватен
подход – есетата на Троянов, въпреки тяхната фактологична подплатеност, не
бива да се четат като научни трактати. Прави впечатление присъщото за жанра
есе „популярно“ смесване на дискурсите (това е видно и от приложената
библиография в края на тома „Отказ от борба“) – митология, история,
странознание, литература, психология, социология, политика. Стилът се
характеризира със съзнателно опростяване и съкращаване на изказа в
заключението – от конкретен пример, разказан пространно, се извежда кратка
сентенция. Три примера в тази посока – от сферата на научния и литературния
дискурс и от сферата на всекидневната комуникация:
(1) От психологически обоснованото многообразие на Аза се прави
краткият извод за невъзможността културите да се конфронтират. (Trojanow
2009: 138). Твърде индиректен подход за директна връзка между комплексното
понятие Аз и още по-сложното взаимодействие между различните културни
влияния
(2) В споменатата реч „Космополитизмът днес“ изложението започва с
позоваване на констелацията на героите в два индийски филма (Trojanow 2010b:
2), което ни отвежда до „Притчата за пръстените“ на Лесинг, чиято предистория
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подробно се проследява през „Декамерон“ на Бокачо, през староиндийски и
римски източници, след което отново ни връща към притчата от „Натан
Мъдреца“, формулирайки в крайна сметка твърдението, че християнството,
ислямът, юдейството са тясно свързани помежду си в една обща „юдеохристияно-ислямска традиция“. (Trojanow 2010b: 6). Кръгът от аргументи,
обхващащ различни културни ареали, произвежда прозрение от твърде общ
характер
(3) Кризисен мениджмънт в рамките на корейска авиокомпания е
конкретният повод да се направи изводът за важността на погледа отвън – в
моменти на опасност по време на полет езикът в кокпита от корейски се сменя
с английски, тъй като чуждият език е по-неконвенционален и следователно поефикасен в проблемни ситуации. Отдалечаването от конвенционалното
(външният поглед) прави възможен анализа на проблема (погледа навътре)
(Trojanow 2010b: 11).
И трите пункта демонстрират постигане на правдоподобност чрез
конкретни примери от различни сфери на живота и чрез обвързване на
наративите в мрежа (Vernetzung) от взаимозависимости, които изглеждат
разбираеми, но не следват непременно каузално една от друга.
Самият акт на писане, говорене, четене, слушане е според Троянов
космополитен акт на oб-вър зване на дума с дума, на топос с друг топос.
Нареждаме буква до буква, събираме думи. Написаното от своя страна се
обвързва с читателя, който пък разпростира мрежата още по-нататък, и така
текстове, топоси, хора се свързват в едно цяло (вж. Trojanow 2010a: 183).
Популяризиране на научния дискурс в областта на транскултурализма и
социална ангажираност Троянов демонстрира в още едно съчинение в
съавторство с Юли Це – „Атака срещу свободата. Мания за сигурност,
държавата Биг брадър и ликвидирането на граждански права“ („Angriff auf die
Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte“,
Trojanow 2009b), където понятията свобода и сигурност се намират в
непримирима опозиция. Основната цел на така построения антагонизъм е да
покаже, че мерките за сигурност, които се вземат срещу терористичните
заплахи, неминуемо водят до все по-голямо ограничаване на свободата,
безусловно подкопават правата на личността и по този начин заплашват
демокрацията, част от която е идеята за космополитизма – свободното
придвижване в пространството. Без да омаловажават антитерористичната
политика на Запада в защита на най-важното човешко право – правото на живот,
авторите привеждат примери за израждането на тази политика в средство за
следене, дори преследване и шпиониране в публичното (съвременен Китай), но
и в част от личното пространство. (Новите технологии и интернет отдавна и
сполучливо превърнаха частната сфера в публична.) Хората лекомислено
пренебрегват това нахлуване в личния периметър на принципа „Няма какво да
крия“ и тъкмо това самоуспокоително пасивно отношение към сценария

173

„стъклен човек“ (вж. Mittermayr 2011: 50) улеснява правителствата под маската
на антитерористична превенция да окупират голяма част от личното ни
пространство. „Наблюдаването“ на публичното пространство достига степени
на откровено вмешателство в личния суверенитет: „Отдавна контролът
надминава по обем сферата на борбата с тероризма и обхваща здравната
система, данъчната система, трудовите взаимоотношения, потребителските
навици и дори всекидневния живот на улицата“ (Trojanow 2009b: 134).
Стига се до абсурди – подобно „наблюдение“ в публичното
пространство е повод в полицията да се подадат оплаквания, че децата
безпокоят съседите с врявата, която вдигат на улицата, „проследява“ се защо
родителите записват децата си в училище, различно от посоченото им (Trojanow
2009b: 134). По този начин т.нaр. „борба с тероризма“ се превръща в оръжие в
ръцете на капризни провинциални бюргери, обсебени от манията за ред и
дисциплина, а обществото като че ли започва да прилича на трудововъзпитателно училище; антитерористичните мерки разглеждат едва ли не всеки
гражданин, който по някакъв начин се отклонява от писани и неписани правила,
като потенциален престъпник. Отнемат се граждански права и свободи, трудно
извоювани в продължение на столетия, без това да влияе особено на общата ни
сигурност. Ирония на съдбата е, че до неотдавна демократичните общности
заклеймяваха действията (подслушванията, незаконното следене) на службите
в автократичните системи (Държавна сигурност, ЩАЗИ). В следващия момент
същите тези общности чрез интернет доброволно допуснаха в частното си
пространство „бръмбари“ под формата на всякакви електронни нововъведения.
В заключение: На фона на непрекъснатите заплахи от тероризъм, на
фона на реалните ежедневни терористични действия дефиницията за
космополитизъм става все по-проблематична. Основният извод от посланията
на двата есеистични тома е, че докато на преден план стоят противопоставяния
като Изток – Запад или ислям – християнство, докато в другия непременно се
търси врага, а не партньора, докато свое и чуждо се дефинират от политиката и
идеологията (например чрез експроприацията на държавността в Африка от
транснационалния капитал под маската на нейното демократизиране), ще
наблюдаваме явления, актуални за съвременното състояние на света и в
частност на Европа – самоизолиране, капсулиране и отхвърляне на чуждото,
игнориране на общото между културите, разделяне на ценностите на наши и
ваши, затваряне на граници, издигане на стени.
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ОБОБЩЕНИЕ
Пресечната точка между трите вида изследвани текстове, свързани с
описанието на личен житейски опит с чуждостта (есета на студенти),
пътуването през различни култури (пътеводители), литературата,
тематизираща интеркултурността (пътеписи, литературни репортажи,
есеистика) е търсенето на ксенологично релевантното съдържание, което
демонстрира интеркултурния диалог в различните негови аспекти. Анализът на
символите на междинността, извеждането на аспектите на пограничността
очертават в прагматичен план необходимостта от стратегии на поведение, от
култивиране на качества, без които е невъзможно емпатичното влизане в
другата култура и реализирането на междукултурното общуване. Основните
резултати от направените анализи могат да се синтезират в две посоки:
потвърждаване на общи теоретични постулати и извеждане на конкретни
поведенчески и мисловни модели.
1. Резултатите потвърждават следните тези:
Културата не е нещо, с което се раждаме, а нещо, което научаваме.
Този процес на учене започва веднага след раждането и продължава до края на
живота ни. Отношението свое – чуждо може да бъде разглеждано в найразлични разрези, аспекти и взаимодействия, в тази насока всичко зависи от
избраната изходна гледна точка. Културната специфика на даден
поведенчески акт се съчетава неизбежно с индивидуалните особености на
партньорите в интеркултурната ситуация.
Културните различия стоят в основата на недоразумения, конфликти,
бариери в процеса на интеркултурното общуване. Те са естествена и неизбежна
част от този тип комуникация. Интеграцията на различията представлява
обединяване на различни културни образци извън ограниченията на всяка
отделна култура и извън дадения културен контекст. Представените житейски
разкази и техните проекции в литературата показват, че различията между
културите водят, от една страна, до конфронтация; от другата страна са
примерите за съвместимостта на различни културни модели, защото (въпреки
анонимизирането на социалната среда, не на последно място благодарение на
новите информационни технологии) няма нищо по-ценно от връзката на човек
с човека. Ясно очертан е стремежът за намиране на общото (културни
универсалии), на това, което ни свързва. Често то се оказва много повече от
това, което ни разделя. Същевременно различията ни правят индивидуалности,
уникални и това води логично до по-широкия извод, че с подобно многообразие
светът става интересен и цветен, започваме да изпитваме желание да опознаем
истински нашия събеседник (принципа на любопитството). Тогава можем не
само да общуваме, но и да живеем заедно с тези, които сме наричали чужди.
Трябва веднага да уточним, че не всички различия могат да обединяват. Има
културни специфики, които приемаме в духа на културния релативизъм, без те
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да влизат в обсега на нашето лично пространство на норми, нагласи, вярвания.
Важното в случая е хуманизмът да доминира над фундаментализма.
Стереотипите опростяват отношението ни към другите, те възникват и
се използват с претекста да се улесни разбирането на културното своеобразие,
да се избяга от комплексността на живота и света. Стереотипите са основа за
пораждането на предразсъдъци. А стигне ли се до предразсъдъци, общуването
или поема в посока на противопоставяне, или въобще се проваля, тъй като
самото понятие носи в себе си нагласи за обобщаване и етикетиране,
стигматизиране и дискриминиране, накратко, незачитане на индивиди и
общности.
Подобно на формирането на идентичността в личен и общностен план
процесът на създаване на интеркултурна компетентност е дълъг, понякога
мъчителен. Причините се коренят в сложността на механизмите, които
осигуряват успешното му осъществяване:
Първа и основна предпоставка в този процес е излизането от рамките
на собствения културен стандарт (етноцентризъм), отварянето на личността и
общността към различни форми на поведение, ритуали, нагласи и ценностни
системи (откритост, гъвкавост), активното себеосъзнаване като комплексен
културен индивид или общност (авторефлексия). За целта е необходима
стратегия за детайлно наблюдаване на Другия, но и за критическо
самонаблюдаване с оглед (евентуално) коригиране на собствения
инкултуриран образец. Формирането на интеркултурна компетентност не е
пасивно натрупване на знания и познания за другите, а интеракция,
предшествана от активна рефлексия и авторефлексия. Интеркултурното
взаимодействие е обвързано с висок емоционален заряд. Отказът от
собствените културни стандарти, отварянето на сетивата за другостта,
влизането в кожата на другия, необходимостта от гъвкаво поведение и от широк
поглед върху комплексността на реалността, в която живеем, са сложни
психологически процеси. Те предполагат преди всичко емоционално учене и
чувствителност както в детска и юношеска възраст, така и от страна на
възрастни хора с установени привички и характери. Емоционалното
възпитание е огромно предизвикателство, особено в зряла възраст. То изисква
не само професионална помощ, но и наличие на подходяща обществена среда,
на социални фактори като нулева толерантност към прояви на ксенофобия,
расизъм, геноцид.
На второ място, взаимодействието Аз – Другите изключва оценъчни
съждения, интерпретации, нагласи, присъди от типа „Това е добро, това е зло“.
Последното не означава императивно да харесваме другото/другите, да ги
приемаме безрезервно и безкритично, да се адаптираме на всяка цена (особено
що се отнася до вярвания, ценности, норми), това означава в духа на културния
релативизъм да ги равнопоставим като различни ДО нашите културни мостри
(при-знание). Локалното, национално високомерие, което някои гордо наричат
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патриотизъм, не е атрибут на цивилизован и цивилизационен избор, а маркер за
неадекватно, опростено възприемане на живота и света. Патриотизмът като
компонент на ценностната система в много култури е контрапункт на
изолационизма и самодостатъчността. Чувствителността и респектът към
другия са алтернативата на всякакъв вид преекспониране на своето за
сметка на изконното културно многообразие на света (културен
плурализъм).
Третата основна бариера, която много често препятства ефективния
диалог между представители на различни култури, е разбирането за т.нар.
водеща култура (Leitkultur) и субкултурите на малцинствени групи по
етнически, социални, възрастови, професионални, образователни, полови и др.
критерии. Интеркултурният диалог е двупосочна улица. Рефлексът „малките“
(субкултури) да се „нагаждат“ към „големите“, и това да е напълно в реда на
нещата, не изключва обратния процес на емпатично поведение в думи и
действия. Напротив, съразмерното придвижване един към друг, освен всичко
друго, е и въпрос на спазване на основни човешки права и на демократично
развитие (демокрацията съхранява малцинствените субкултури)23. Ди-алогът и
интер-културността предполагат две страни, двама равноправни партньори.
2. Анализите стигат до конкретни мисловни и поведенчески модели:
Мисловният модел „Ние и Европа“, Балканите като „другата“ Европа
се налага като лайтмотив в анализираните текстове. Този модел съществува още
от времето преди Освобождението, когато заможните българи са изпращали
децата си в „Европата“, за да получат европейско образование. Това ментално
клише се е запазило и до днес в изрази като „заминавам за Европа“, „работа в
Европа“, „следване в европейски университет“. Въпреки европейската
принадлежност на България в топографски, политически, културноисторически
смисъл, Балканите, респ. Югоизточна Европа са особен вид топос между Европа
и Ориента. Есетата на студентите, виртуалните пътеводители и пътеписите,
както и художествената литература доказват с конкретни примери тази
специфична другост в ценностно и манталитетно отношение. Тя обаче не
генерира единствено и само негативни стойности – наред с всички коментирани
вече дефицити на този начин на живот балканската другост получава, особено
в литературните репортажи, мистично-привлекателен, любознателноприключенски смисъл, който междувременно се оценява като стойностен от
редицата английски, германски, японски семейства, решили да прекарат
старините си в България (не само по финансови причини.) С възрастта човек
променя приоритетите си – да замени например неона на европейските
метрополии със звездите по небосклона на малкия български град или селце.
Голямата част от студентските разработки, виртуалните туристически
гидове и художествените произведения очертават културния зигзаг от
23

В този смисъл демокрацията не е доминиране на мнозинството над малцинството.
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безизходицата в началото на интеркултурната среща (горчилката от липсата на
познание и разбиране) през активната толерантност (умението и усилието да
съвместиш културните стандарти на своето и чуждото) до категоричния
космополитизъм („навсякъде се чувствам у дома“). Подходът е не връщане към
миналото, а взаимодействие в настоящето и поглед към бъдещето (втората
родина). Текстовете са показателни за стъпките на интегриране на чуждото в
своето. Не без значение, разбира се, са предпоставките за това: при цялото
различие между културните ареали се появяват прилики в ментално и
ценностно отношение (културни универсалии).
Трябва да се отбележи нетипичното за много култури възприемане на
алтернативната, преносимата родина и оценяването на двете родини като
„богатство“. Позициите отразяват предизвикателствата на „живота между
културите“ със своите привлекателни страни и разочарования, с баланса между
свое и чуждо, с размиването на границите между тях. Т.нар. корени в един
момент се оказват по-чужди от самата чужбина. Дори „новопородилата се
любов към България“ е по-скоро пожелание, отколкото реалност. Дилемата на
завърналите се хора не е еднозначно свързана с тази любов – идеята за
„спасението в (на) родината“ е поредната утопия, която те изживяват.
Същевременно обаче е налице контратезата: културното разнообразие е
прекрасно, но „камъкът си тежи на мястото“: „екскурзия в Европа да, но работа,
живот – не“.
Наблюдаваме, от една страна, опити за идеализиране на „чужбината“;
от друга страна, идиличните представи за евроатлантическото
пространство (например професионализмът като основен критерий в
обществените отношения, равнопоставеността и равният старт, неограничените
възможности, липсата на корупция) не издържат проверката на житейския
опит. Прокрадват се нотки на релативиране на привлекателността на чуждостта.
Акцентува се например върху добронамереността на испанците, за разлика от
недружелюбните французи и от вечно недоволните българи. Особено важен е
погледът „напред“, проспективното съзнание за разлика от вечните
ретрооправдания за българските несполуки в настоящето. Свидетели сме на
неизбежната зависимост между предпоставената склонност да виждаме само
негативното в дадена култура и розовите очила, които понякога с охота слагаме.
Суперлативите, щедро изсипани, преодоляват определени резки разминавания
със собствените културни стандарти. Това, което предимно прави впечатление,
е едностранчивото (позитивно) представяне на европейските култури
(европоцентризъм) за сметка на представителите на културите от други
континенти (Африка например). Наред с основателните или неоснователните
предразсъдъци към неевропейските култури текстовете демонстрират тезата за
баланса между позитиви и негативи, който обективно съществува при срещата
с чуждостта.
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Друг основен акцент в изследваните текстове е културното наследство
като вид чуждост в диахронен план, но същевременно като източник на онези
културни универсалии, които ни приближават към изконно човешкото и към
самите нас. В селцето в сърцето на Азия откриваме забравени от цивилизацията
ценности като доброжелателност, достойнство, привързаност към земята и
природата. В спомените си авторите на есета и художествени произведения се
обръщат назад към собственото минало, към превращенията на чуждостта –
чуждото е свое, своето е чуждо. Установяваме последователен преход – от
наивността на детството през периода на узряване на личността до мъдростта
на философското обобщение: „Самото съществуване на човека в света е
чуждост“. Демонстрирани са всички важни стъпала в динамиката на формиране
на идентичността като процес, траещ до края на живота. Всичко това се
основава на срещите с различните видове чуждост в диахронен и синхронен
план, както и на зависимостта между свое и чуждо. Основно следствие от
подобно взаимодействие е, че своето се самонаблюдава и преоткрива –
разликата между свое и чуждо е само в различните гледни точки. Няма нищо,
което да е категорично свое или категорично чуждо.
Текстовете правят аналитичен разрез на мултикултурната среда,
типична за Европа и Америка, като предлагат конкретни примери: за
разминаването между очаквано и реално, за правилата, за клишетата и
предразсъдъците, за разделението между белите и цветнокожите, за облеклото,
празниците и ритуалите, за индивидуализма и заедността, за космополитизма,
за илюзорните медийни образи, за авторефлексията в срещата с чуждостта.
Ключовата фраза във всички примери е: „Моят опит показва друго“ или
„Опитът ми отново опровергава насадените схващания“. Потвърждава се
методът на контактната хипотеза като единственият път за нестереотипно
мислене и поведение. Интеркултурните ситуации са винаги строго
индивидуални като време и място на срещата, исторически обстоятелства,
конкретни партньори от другокултурна среда със своите личностни особености
и приоритети. Описаните примери от трите различни сфери – личен житейски
опит, пътуване, художествена действителност – чрез способа на контактната
хипотеза демонстрират уникалността на всяка интеракция. Тази единственост
на конкретното взаимодействие преодолява общите генерализиращи съждения
за отделни личности и за цели общности (стереотипи, предразсъдъци,
стигми). Важният извод е: преодоляваме клиширани представи, а не културни
различия. Стереотипите са обратната страна на културните различия,
различията са естествена част от богатството на културния плурализъм.
Не на последно място е засегнат проблемът за най-малкото
подразделение в скалата от видове чуждост: всеки субект е един малък ментален
космос и той се различава като пръстовият отпечатък от света на всеки друг.
Текстовете тематизират интрАсубектното чуждо и неговите метаморфози по
дългия път на формиране на себевъзприемането в сложния и противоречив
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процес на изграждането на личността извън т.нар. „общочовешка логика“.
Способността за авторефлексия – предпоставка да открием чуждостта в самите
нас – е рядка даденост и не е присъща на голяма част от представителите на
човешкия род.
Недоразуменията, разминаванията в представи, нагласи и ценности,
страхът и несигурността, културният шок са неизбежни атрибути на
взаимоотношението свое – чуждо. Минимизирането на тези съпътстващи
явления, респ. неспособността за преодоляването им са основни мотиви в
изследваните текстове.
С автентичния си характер случилите се срещи между свое и чуждо
надграждат като практическа стойност многобройните теоретични модели,
отнасящи се до междукултурното взаимодействие. С това си качество те
представляват набор от стратегии, конкретно приложими в интеркултурното
общуване.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложенията се публикуват репрезентативни за темата на изследването
текстове на студенти, маркиращи разнообразни акценти в отношението свое – чуждо.
Цитати или заглавия обозначават и диференцират отделни аспекти на изследваната
проблематика. Всяко от тематично обособените приложения е структурирано
количествено по начин, който да обхване най-голям обем конкретни разкази, важни за
разбирането на взаимодействието свое – чуждо, тъй като тези истории освен
наблюдения съдържат и стратегии за преодоляване на културни бариери чрез
култивиране на определени качества и умения. Практическата насоченост на подобни
текстове надгражда и осветлява теоретичните модели в областта на интеркултурната
комуникация.

Приложение 1: Метаморфози на свое и чуждо
Ивана Славчева: Чуждото е привлекателно, непознато, заплашително…
В социологията чуждият човек се дефинира като маргинално явление
(имигрант, бежанец), в теологията като друговерец или атеист, за философията чуждото
е алтер егото, психологията го определя като несъзнатото у самите нас… Много науки
имат свое специфично определение за чуждостта. И макар понятието да носи различен
смисъл според дискурса, в който се употребява, от самия факт, че дефиниции за него
присъстват в толкова различни сфери, става ясно, че другостта играе ключова роля в
много (дори всички) аспекти на нашето съществуване. И може би затова ксенологията
като една съвременна и динамична наука, служеща си с данни от множество други
науки, дава най-всеобхватното определение на понятието.
„Чуждо“ се разглежда като дума, носеща няколко двойни значения, и като
антоним на всичко, което ни е познато, на всичко сигурно и установено (свое). Може би
най-значимата за мен двойственост на понятието се изразява в това, че, от една страна,
чуждото е привлекателно, екзотично и атрактивно, то поражда любопитство и
предизвиква интерес. Но, от друга страна, чуждото е непознато и следователно
необичайно и заплашително, носещо със себе си потенциална опасност. Тази дуалност
си проличава най-добре в английския език, където думите host „домакин” и hostile
„вражески“ споделят еднакъв корен, но носят различни и почти противоположни
значения. Като някой, който живее и учи в Англия вече повече от година, смея да
твърдя, че за времето, прекарано на Острова, съм изпитала и двете значения в различни
ситуации и имам опит от първо лице с това двойствено понятие. И тъй като съм
чужденец в родната страна на британците, културният релативизъм и „чевръстата“
акултурация играят изключително важна роля в успешното ми пребиваване и развитие
зад граница.
В Плимът, където се установих и записах висшето си образование по филмово
изкуство, срещите ми с чуждото са ежедневие. Те започнаха още с пристигането ми в
страната и с позитивните ми първи впечатления от класическия британски манталитет.
Особено в по-малките провинциални градове човек усеща особено силно как типичните
английски добродетели учтивост и любезност са не просто заложени, а дълбоко
гравирани в базисната културна личност на местния жител. Например аз бях
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посрещната и настанена с усмивки и мили думи, привидно искрени, което ме накара
(наивно) да повярвам, че животът като чужденец в чужда страна ще бъде лесен. Тази
илюзия обаче рухна окончателно два месеца по-късно, когато за шести път бях
отпратена след неуспешно интервю за работа. Разстроена, посетих университетския
съветник, който с типична британска куртоазия ми обясни, че „за чужденците просто е
по-трудно, особено в малките градове“… Това изведнъж ме накара да осъзная две неща.
Първо, макар да нямам външните белези на някой, който би получил етикета
„чужденец“ в Англия (цвят на кожата, облекло), на секундата, в която проговорех пред
някой местен, този етикет все пак моментално биваше залепен и на мен. И второ, макар
„чужденец“ да не е абсолютен синоним на „нежелан“, на Острова думата все пак носи
този привкус, особено когато не идваш от страна в еквивалентна или по-добра
икономическа ситуация. И макар да не съм ставала жертва на пряк вербален тормоз,
породен от националната ми идентичност, фактът, че съм родом от България бързо
започна да ми тежи като клеймо.
Когнитивната антропология казва, че културните системи имат два компонента
– поведенчески и ментален, и културата може да се обясни само след като се изяснят
определящите идеи, които стоят зад видимите социални действия. В този случай
осъзнаването, че на мен се гледа като на „чужда“, бързо ме научи да обръщам повече
внимание на невербалните, вътрешните, невидимите културни особености на
британците и изведнъж всички текстове, които определяха нацията като „фалшива“ и
„ксенофобска“, придобиха повече смисъл. И макар да имам оскъдни познания по аудиовизуална психодиагностика, не ми отне много време да забележа достатъчно количество
невербални признаци и „телесни“ сигнали у хората, с които общувах, за да си направя
извода, че аз бях обект на… учтива британска жестомимична
неизказана
дискриминация по признака националност. Иначе казано, научих, че англичаните не са
много интеркултурно-гъвкава нация и макар да показват поносимост към чуждото, у
тях липсва искрено отношение. Каква изненада, нали?
Любопитното е, че в сравнение с по-малките градове в Лондон е напълно
обратното. За седмицата, която прекарах в разглеждане на столицата, чух повече
разнообразни акценти, отколкото „родна“ британска реч. Видях повече хора от Индия,
Близкия Изток и Африка, отколкото коренно население. И в този смисъл това е може би
най-подходящият град в света, в който човек да тренира и прилага интеркултурна
комуникация. За пет дни се изправих пред такъв голям обем от очарователна и
изумителна другост, запознах се с хора от противоположната страна на земното кълбо,
опитах домашно приготвени екзотични храни и надникнах в култури, за чието
съществуване ме е срам да си призная, че не подозирах. Но най-вече, никога не се бях
чувствала по-вкъщи от момента, в който кацнах на Острова. Да, аз все още бях чужда в
Англия, но вече бях и „своя“, защото принадлежах към огромната общност на „чуждите
в Лондон“. Тези хора, (e/и)мигрантите, тази титанична суб(интер)култура, са
часовниковият механизъм зад Биг Бен, те са движещата сила на Лондон. Ако човек си
направи проста равносметка, ще стигне до извода, че Лондон съвсем не е английски
град, макар да се намира в центъра на Англия. Той е град на света, защото светът живее
в него и го движи, а чрез него и една голяма част от останалия остров. И в този смисъл
цялата ситуация с Брекзит е наситена с толкова горчива ирония. Но също ясно показва
ксенофобията на закостенялото местно население от провинцията. Фактът, че тези хора
не разбират предимството на подобна културна дифузия и упорито отказват да се
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адаптират така, че да си взаимодействат с другостта, неизбежно ще доведе до сриването
на един от най-големите световни центрове на културно и национално разнообразие.
За добро или лошо обаче, аз избрах да следвам в град с по-малко от 257 хиляди
души, от които 240 000 са местно население. И както моят университетски съветник ми
беше казал, за чужденците наистина е по-трудно, особено в малкия град, но аз нямах
избор, освен да се справя с проблема си. Да, внедряването в закостеняла общност е
трудно, но е също и от огромно значение за личния ми и професионален просперитет и,
осъзнавайки това, макар все още да не бях запозната в такава дълбочина с ксенологията,
интуитивно се настроих да „попия“ и придобия възможно най-много типични „маркери“
на местния британски манталитет. Това беше (и все още е) моята стратегия за оцеляване
– сливане и превръщане в местен жител, защото чуждият човек, който някак напомня
на теб самия, е по-малко страшен.
Тъй като в детството си съм била изложена основно на американски английски
език под формата на развлекателни филми, а в училище бях учена на странна смесица
от американски и британски английски, местейки се в Англия, осъзнах, че изказът ми
беше не само обременен от неизбежния чужд диалект, но и „обогатен“ от неосъзнатата
употреба на думи, които макар и английски, британците никога не биха предпочели. За
да променя начина, по който говорех английски, започнах просто да слушам. Да слушам
и да изваждам ключови фрази от разговорите на минувачите, служителите в магазините,
гостите в телевизионни предавания и прочее… Започнах да запаметявам и да прилагам
типични британски ритуали и традиции като пиенето на чай с мляко, извиняването с
повод и без повод… Започнах да добавям класически паразитни и диалектни думи и да
имитирам интонации и поведенчески модели от хората, които не ме искаха там…
Днес, година по-късно, все още нося неизбежния лек акцент, но вярвам, че съм
успяла да стигна до другия край на двойственото понятие „чужд“. Вече имам сключен
договор за работа, в която се срещам и разговарям с коренни британци всеки ден. Днес
усещам диференциацията свое (британското, на което хората са свикнали) – чуждо (аз,
българката с акцента) много по-слабо, тъй като съм заучила и овладяла достатъчно
типично британски поведенчески модели, за да прескоча от вражеската половина на
„чужд“ в екзотичната половина, която поражда интерес у хората, а не сигнал за
потенциална опасност. Сега местните коментират колко добре се справям с английския
и с любопитство задават въпроси за личността ми. За мен това е пробив, защото
филмовото изкуство се базира на това да намериш начин да покажеш нещо, което носиш
вътре в себе си, да изразиш мисъл, която си носил в ума си, но за да не бъде тази мисъл
„глас в пустиня“, имаш нужда и от любопитни хора, които да се вълнуват от онова,
което имаш да споделиш.
Отгледана съм от широко скроено семейство. Учена съм на равенство, на
хуманност и на миролюбие през целия си живот и никога не съм разбирала расистите и
ксенофобите... Сега обаче разбирам – всичко идва от страха. Хората не искат да
„загубят“ изолираната уникалност на страната си, те, включвайки културния автопилот,
гледат на чужденците като на замърсители, когато в действителност трябва да гледат на
тях като на обогатители. Хората треперят над националната си принадлежност, защото
това е все още определяща част от личността на много от тях. Но човечеството трябва
да погледне фактите в очите – живеем във време на масови кросконтинентални
миграции и безкрайна дифузия на народности, раси и религии. Границите се топят като
восък. Родната страна, цветът на кожата и вярата не бива и не може да продължават да
влияят на това кой какъв човек е и какви хора допуска до себе си.
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Ивайло Йорданов: Нашите идеи за чуждо и познато са „плаващи“ и постоянно
променящи се във времето. Житейският ми опит дотук не е особено дълъг, но си
спомням как България беше едно доста по-различно място в началото на 90-те, а и
целият свят се е променил значително оттогава с разпространението на компютрите и
мобилните телефони. Така че винаги, когато се сблъскаме с нещо, което ни изглежда
странно, непознато, дори погрешно, трябва да запазим съзнанието си отворено и да
помним, че всичко е относително.
Силвана Радославова: За относителността на свое и чуждо
Моя личен сблъсък с чуждостта не възприемам като сблъсък, а като
самоосъзнаване и проникване на своето в чуждото и обратно. Като се върна назад във
времето, се сещам за една случка в училище, не помня по какъв повод, но съучениците
се подиграваха на една от съученичките ни (ромка), при което тя избухна в плач. Тогава
един неин въпрос ме накара да се замисля – „Нима съм виновна, че съм циганка, нима
аз не съм човек? И аз искам да съм като другите и да не ме делят и обиждат“. Не разбирах
защо другите се държаха толкова агресивно, без да бъдат провокирани. В същото време
тя не бе по-различна от нас, и тя беше дете! В тази ситуация за мен беше чуждо
поведението на съучениците ми. Това беше и моята първа среща с чуждостта, с
ненавистта и арогантността. Смятаха ромите за лоши, крадливи, неуки, които живеят на
гърба на другите (може би поради факта, че са затворена общност). Всъщност и при тях
има добри и възпитани хора, и при нас, както и обратното.
Айсел Хасан: Свое и чуждо – границата между тях е толкова тънка
В първите години от съзнателния ми живот чуждостта се измерваше в много
по-ограничени граници, в посока защита на „своето” и стремеж към „чуждото”. Едно
дете е егоистично спрямо играчките си и принадлежностите си, спрямо вниманието и
обичта на най-близките, но този егоизъм е толкова чист и наивен, че не предизвиква
възмущение.
Докато като малка стремежът предимно беше към запазване и съхраняване на
моето, с времето и съзряването всичко това се промени, защото аз се промених, осъзнах
себе си, открих моето място в пространството, разбирах моралните си отговорности и
разграничих ценностите в моя живот. „Моето и твоето” вече не е измеримо само в
количествен смисъл, превърна се в нещо, което се променяше динамично всеки ден от
живота ми.
„Чуждостта” е относително понятие. Разликата между „свое и чуждо” е само в
различната гледна точка, а границата между тях е толкова тънка. В ученическите ми
години именно наличието на неразбираемо познание породи упорит стремеж към
другото и неизвестното. Попадайки в нова среда, сред нови хора, за мен всеки момент
представляваше нещо чуждо, непознато, необичайно. Дори присъствието ми в нова
сграда или помещение създава чувство на притеснение и тревога. Тогава възниква у мен
чувство на застрашеност, нужда да притежавам нещо „свое” в тази „чужда” среда, за да
бъда по-уверена. Много често в живота ми се е налагало да вземам решения, да избирам
един от няколко възможни варианта, което винаги предполага някаква степен на
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неизвестност и чуждост (училище; професия; партньор; закупуването на някаква вещ
или стока; начин на хранене; решение на даден проблем и т.н.). Правейки своя избор, се
убедих, че неизвестното не винаги носи отрицателни емоции, напротив, може да бъде
изпълнено с изненади и позитивни преживявания. Непознатото прави света по-цялостен
и съвършен, придава му нов, различен смисъл. То е възможност за ново начало, промяна
за добро или просто повратен момент в живота. Водещата мисъл в такива неясни
моменти от живота ми винаги е била, че избягвайки неизвестното, мога да пропусна
нещо важно и значимо.
Първата най-ярка среща с чуждостта, остро изразена във всичките ѝ аспекти, се
случи при заминаването ми на студентска бригада в Англия. След дълго лутане в
размисли какво ли ме очаква там и дали ще се справя реших да докажа на всички и найвече на себе си, че аз мога. Но въпреки всичко страхът преобладаваше. Пред мен стоеше
въпросът дали да остана сред „своите”, в познатото и сигурното, или да скоча в
тъмнината. Приех това предизвикателство, исках да намеря новото си място, новите си
познанства, новите си приятели. Попаднах на чужда територия, която, впоследствие
разбрах, беше и моя. Сблъсках се с културата на няколко народа, усетих и близост и
чуждост, което промени нещо в мен – накара ме да стигна до констатацията, че хората
сме различни откъм нрави, физика и манталитет, но еднакви в потребността си от
загриженост, внимание, обич. По английските улици имаше и молдовци, и украинци, и
руснаци, и афроамериканци, и индийци, и турци, и гърци, и българи – и всички те
оцеляваха по различен начин, всеки според възможностите си и обстоятелствата. И така
неусетно това, на което преди съм казвала „чуждо”, се приспособи към това, което вече
наричах „свое”, превръщайки се в новия ми свят. И обратно, при завръщането ми в
родната страна това, което цял живот е било „мое”, познато, близко, вече изглеждаше
„чуждо”.
Самото съществуване на човека в света е чуждост. Човекът е чужденец, защото
не може да намери смисъл в безкрайната вселена, в която осъзнава своята нищожност и
липса на установено място и сигурни опори. Индивидът никога не е „на мястото си“.
Този въпрос често се поражда в съзнанието ми, когато трудът, социалното обкръжение,
светът на вещите и дори удоволствията са ми чужди, дори сред всичко, което наричам
„свое”. Може да се каже, че понякога тъкмо в живота сред свои чуждостта е най-силна
и интензивна, което ме принуждава на моменти да се самоизолирам. Чуждото още
може да се нарече необходимото зло, епизодичната среща с което предпазва
„своето“ от израждане. Взаимодействието с другостта е конституиращ фактор, който
цялостно и перманентно участва в изграждането и оформянето на „своето“. Аз-ът може
да рефлектира, да опознава самия себе си само в междукултурен контакт и
интеррелация.
Мая Гълъбова: Само родната ми земя е част от мен и не ми е чужда
Разсъждавайки върху думата „чуждо”, винаги правя асоциация с една
сентенция, която висеше на стената в класната ни стая в началното училище
„Прекрасното е всичко, което е вън от мен, и буди идеята за прекрасно”. За мен чуждото
е всичко, което е вън от мен, и буди идеята за чуждо... Пътувайки с автобус към
наложителна дестинация онзи ден, гледах през прозиращите на утринната светлина
прашинки по стъклото към пролетните наситено зелени полета, бавно носещи се пред
погледа ми, и мислех колко сме чужди на природата и тя на нас. Колко е наша и
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българската земята, когато сме в чужбина, и колко ни става чужда и неприветлива,
когато се върнем, за да заживеем пак „у дома”. Разсъждавайки понякога за тези неща,
неминуемо стигам до извода, че единственото най-близко и не-чуждо на моя Аз е
всъщност природата, но тази нашата си, българска природа. Връщайки се от „другата
земя”, осмислях своята истина, че само родната ми земя е част от мен и не ми е
чужда... С особения си цвят на тъмна избуяла трева, малко преди зимата да умори
последната частица живот на тревите и да ги покрие в хладен, бял сън.
Колко е тъжно, когато знаеш колко си искал да се върнеш в България, мислейки
за нея, когато си вървял по чуждите улици, дишал си чуждия въздух, гледал си чуждото
небе, слугувал си на чуждите хора. В чужбина дори животните са някак презрително
незаинтересувани от теб, от това да ги погалиш. Мечтата да си дойдеш в своето и в
мига, когато успееш, виждаш, че твоето е всъщност по-чуждо за теб от онази „друга
земя”. В твоето всеки ти е господар, всеки знае, може и има повече от теб, всеки иска
да те стъпче и да те дръпне надолу, за да изгубиш свободата да си себе си. В твоята
страна никой не е склонен да ти се усмихва и извинява, пък било то престорено и
неискрено, както правят в Англия, например... Каква гордост е да сме откровено груби,
а не като ония... чуждите. Към англичаните имам винаги едно усещане, подобно на
заглавието на една детска приказка „Злите лемури с добрите усмивки”. Те не ме
харесват, не могат да ме понасят, но все пак ми се извиняват, все пак държавата им ми
услужва с ресурсите си и ми помага да се интегрирам някак. Ние тук сме откровените и
открити българи, при които толкова нощи плаках, че не мога да се върна. Каква гордост
е за нас да показваме на всеки искрено, по балкански колоритно колко ни е неприятен,
как ни дразни. Тук съм никой, тук на работа ми крещят и ме обиждат, тук слугувам на
родните си и не получавам нищо за труда си, защото съм си у нас и трябва да съм
доволна, че изобщо работя. И в един миг нямаш родна страна, чуждостта те обгражда
от всички страни и само тревите наоколо и природата, някак си са част от твоето Аз.
Ние сме чужди един на друг и на света същества, живеещи в кутийки,
скупчени в общности по цялата земя, изгубени и за самите себе си. А колко хубав
миг ми подари една българска старица, докато чаках на автобусна спирка в един
изплашен, страшен, хладен и самотен ден... Стоя сама сред хората и чакам автобуса.
Някой стисна ръката ми, малко под рамото. Много стара баба с побелели коси ми се
усмихна и разтривайки мястото, където ме беше хванала, попита: „Отдавна ли чакаш?“.
И, както казват, просто нейната енергия премина в мен, когато ме допря с ръка, и се
върнах някъде в първите дни на своето детство, където само твоят род, кръв, семейство
и дом са тъждеството на твоето изгубено във времето Аз. Всичко друго е чужд свят,
изпълнен с чужди хора.
Приложение 2: Стереотипите
Владислав Киров: Не е препоръчително да си правим каквито и да било изводи,
основани на стереотипите
Нямам самочувствие на човек, който притежава кой знае колко голям житейски
опит, но същевременно никога не съм бил на мнение, че възрастта и зрелостта при
хората вървят ръка за ръка. Поради липса на личен опит голяма част от хората са
склонни да се доверят на стереотипите, което естествено и логично не е найподходящият метод, по който да бъде квалифицирана определена личност или общност.
В повечето случаи чрез използването на стереотипи им се приписват най-различни
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качества, обикновено негативни. Например, евреите винаги са били считани за
скъперници, гърците за мързеливци, циганите за крадци и пр. Колкото до северните ни
съседи, румънците, освен, че са влезли в историята като един от малкото народи, които
са застреляли президента си публично, са и народ, който се слави с не особено
положителна репутация в някои отношения. Лично аз неведнъж съм ставал свидетел на
разкази, в които те биват описвани като бедна нация, за която се твърди, че живее в
крайно „западнала“ държава. Преди около три години имах възможност да отида на
екскурзия в Румъния. Това, което видях, поне според мен беше достатъчно значимо, за
да бъде използвано като доказателство за опровергаване на горното клише.
Тъй като съм фен на рока и още от малък колекционирам компакт дискове с
такава музика, бях твърдо решен да се снабдя поне с един експонат от Румъния. На
няколко преки от центъра на Букурещ се срещнах с един румънски гражданин, чиято
брада по моя преценка беше поне на шест месеца, а облеклото му беше малко поекстравагантно в сравнение с това на останалите минувачи. Заради външния си вид този
човек събуди подозрения в един от спътниците ми, който предвидливо ме посъветва да
не се приближавам до него, първо, защото нямало да може да ми помогне, и второ,
защото изглеждал „странно”. Противно на очакванията, румънецът ми обясни на
перфектен английски къде се намира най-близкият магазин за музика в тази част на
града, като същевременно ми пожела късмет при намирането му. Този мой сънародник,
който изрази на глас своите съмнения, остана, меко казано, удивен от начина, по който
се отнесе с мен „брадясалият и странен мъж”, но така се случва обикновено, когато си
подвластен на стереотипите и предразсъдъците. Колкото до натрупването на житейски
опит, след посещението си в Румъния, освен че подложих на тест знанията си по
английски, имах и възможност да осъзная, че румънците нито са бедната нация, за
каквато биват смятани от някои хора, нито пък са по-изостанали от нас в каквото и да е
отношение. Замислете се само, цяла една държава излиза на протест само и единствено
заради корупцията, а ние, българите, винаги сме разсъждавали на принципа „мирна
глава – сабя не я сече”, и винаги сме подкрепяли тезата, че всичко ще се оправи от
самосебе си. Не случайно най-популярният политически виц в момента е: „Румънци,
протестирайте малко по-тихо, ще събудите българите!”.
Александър Василев: Етикети, етикети, или как ни манипулират стереотипите
От няколко години имам контакти с лица от етно-религиозната група,
населяваща Сирия, наричаща се алауити. Алауитите се самоопределят като етнически
араби, говорят арабски език, който им е майчин, и имат за религия едно от шиитските
разклонения в исляма, от много автори се описват като самостоятелна религиозна група.
Населяват няколко области в Сирия, Ливан и, рядко, но се срещат и в Йордания. От тази
група произхожда почти цялата управленска прослойка в Сирия, включително
семейство Асад. Поради характера на настоящия материал няма да се впускам в
изследване и очертаване на детайлите от религиозната доктрина на алауитите като
етническа и религиозна култура, но за да постигна първоначалната цел на есето – да
пресъздам сблъсъка ми с чуждостта, ще опиша шаблоните, наложени ми от външни
фактори по отношение на сирийските алауити, създаващи им основно негативен образ
на войнстващи сектанти с тираничен характер.
Поради продължаващата вече няколко години гражданска война в Сирия и
предхождащия я с десетилетия сблъсък между САЩ, Израел и Великобритания, от една
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страна, и Иран и съюзниците му в Сирия и Ливан, от друга, в западните общества, а
оттам и в нашето, се е наложил образът на войнстващия шиит от Иран, както и
приравненият му тираничeн образ на алауитското управление в Сирия – естествен
съюзник на Иран поради религиозната сходност или по-скоро като ситуационни
съюзници в сунитското море в Средния изток. Този образ се допълва от съпътстващата,
вече утвърдена у нас представа за лошите мюсюлмани араби, размножаващи се
безконтролно, искащи да превземат Европа и да ни поробят всички, като наложат
тяхната култура и религиозност.
Преди около осем години се запознах с лице от Сирия, представител на
визираната по-горе група. Контактът беше осъществен по служебен повод, но по
стечение на обстоятелствата с времето се разви и прерасна в приятелски отношения.
При първоначалния контакт с него, имайки предвид предишния си опит с араби –
сирийци, ливанци, йорданци и др., основно сунити, очаквах силно религиозно лице с
проблем при общуването с друговерци, непризнаващ жената за пълноценен член на
обществото, подкрепящ и налагащ религиозните рестрикции на арабската версия на
исляма.
Първо, останах изненадан от начетеността и широкия кръгозор на човека, с
когото разговарях. Той владееше няколко езика, включително сносен български.
Съпругата му не беше забрадена, а с открита глава, гримирана и с дънки! Че даже и се
ръкува с мен! Бях поканен от сирийското семейство на втора среща в неформална
обстановка. По време на втората среща, няколко месеца по-късно, останах потресен,
когато видях жените на сирийците, вече бяха няколко семейства, да сядат с мъжете на
една маса, да пият алкохол и да се кискат на мъжките шеги! Оказа се, че повечето са с
висше образование – инженерни и технически специалности. Единственият необорен
стереотип, който остана, бяха многолюдните семейства. Всяко от тях се състоеше от
поне шест члена, родители плюс деца. Оказа се, че по-старите поколения имат по шест
седем братя или сестри. Единият сириец даже се „похвали“, че са общо дванадесет братя
и сестри.
С течение на времето, с опознаването на новия ми приятел от Сирия установих,
че вече си вари и българска ракия, и то по утвърдени наши народни рецепти. В началото
правел традиционния за Изтока арак, но нашата ракия му харесала повече. За целта ходи
по тържища, за да купува материал, и по балкана, за да му правят бъчви за ракията,
„типично“ за радикалния арабин от стереотипа. При развитието на отношенията ни
бавно започнаха да изплуват различни подробности от битието и житието на сириеца.
Всичките му роднини, братя и сестри, са висшисти. Някои от тях са лекари и
фармацевти, други – инженери, никой от тях не беше военен. И да, правели уговорки за
брак, но само ако младите се харесат. Първо, трябвало те да се харесат и чак тогава се
договарял бракът, по тяхно искане, също както при нашите т.нар. български турци и
други мюсюлмани, че и християни в не толкова далечното ни минало. За разлика от
Саудитска Арабия и монархиите в Персийския залив, Пакистан и др., където не е
проблем малолетно момиче или момче да встъпи в брак по решение единствено на
родителите си.
При разговорите си с моя познат установих още смайващи подробности: първо
се оказа, че в Сирия има много християни, че даже по едно време били към двайсет и
няколко процента от населението. Един от византийските императори бил сириец!
Алауитите като група съжителствали с християните, „хабитатът“ им бил един и същ.
Според познатия ми даже се чувствали по-близки с тях, отколкото със сунитите, били
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естествени съюзници в някои отношения. И тогава последваха още по-шокиращи
подробности – моят познат бе чел Библията. Обясни ми, че те също почитат пророка
Иса, имаше предвид Исус Христос, и те чакали второто му пришествие на земята.
Твърдеше, че мюсюлманите преписали светата книга от християните, пък те преди това
от евреите – това е тема табу за религиозния арабин, въпреки че фактически найвероятно се е случило точно така предвид хронологията на религиите и сходството в
свещените им текстове. Беше ходил с българи на църква в Троянския манастир
(местните го познаваха, в което лично се уверих) и палеше свещи. Когато си
подпийнеше, освен върху злободневни теми започваше да разсъждава и на религиозни
– разправяше, че не му е нужен посредник с Господ, имаше предвид съвременните
духовни институции, и обвиняваше такива посредници в меркантилизъм.
В края на краищата промених мнението си, което беше формирано основно от
стереотипи, наложени ми отвън. Оказа се, че не алауитите са виновни за режима в Сирия
и че самият режим не се различава по нищо от този в други арабски държави, където
примерно доминиращите са сунити. Има редица християнски държави, които се
управляват автократично от „мултимандатни“ президенти, премиери и кралски
семейства, където властта се предава по наследство. Просто по стечение на исторически
обстоятелства и конюнктурни причини в Сирия този „режим“ е на алауитите. Да не
говорим за държави в ЕС, които зад фасадата на демократичните си претенции
демонстрират еднолични режими.
Ваня Дюлгерова: Свои и чужди стереотипи
Настоящето есе описва опита ми, натрупан при няколкогодишната ми
комуникацията с германци в България и в Германия. Не считам, че представената
информация е някаква новост за когото и да било, живял в Германия или комуникирал
активно с германци, но при липса на предварителна информация човек често се уповава
на стереотипите, изградени в България и тогава първоначалният шок при сблъсъка с
чуждостта е осезаем.
АЗ в Германия
Заминах за Германия през януари 2007 г., бях от първата вълна студенти, които
се възползваха от програмите на ЕС. Кандидатствах почти на шега, тогава ми се
струваше почти невероятно да бъда одобрена, считах, че всичко става единствено с
връзки. Една вечер отворих пощенската кутия и вътре видях огромен плик, в който
имаше множество брошури, описание на университета, карта, дискове с информация и
снимки – упътване за административните стъпки, които трябва да предприема в
началото, координати на наставника ми и т.н. Това беше моментът, в който реших, че
трябва да замина. Въпреки първоначалната обстойна информация, която бях получила,
се оказах все пак неподготвена. Някои от комичните ситуации, в които изпаднах: Не
знаех как работят автоматите за билети на гарата и си купих билет от гишето; дамата на
гишето ми „изломоти” нещо на sächsisch, когато си купувах билета, но аз нищо не
разбрах; после се оказа, че е трябвало да си перфорирам билета, преди да се кача и без
малко да ме свалят от влака по средата на пътя. Тогава тъкмо бяха навлезли цифровите
апарати, бяха всъщност абсолютна новост в България, аз имах такъв и исках да го взема
със себе си. Татко ми каза, че е по-добре да не го вземам, защото ще живея на
общежитие. Оказа се, че бях в апартамент, в който имахме напълно оборудвана кухня,
стаи със собствени бани и душ-кабини, отделни стаи за учене – всеки имаше на бюрото
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си стационарен компютър и лаптоп и всички ходеха по тениски, защото беше много
топло. Почувствах се като бедната роднина от провинцията. В университета имаше
свободни компютри почти пред всеки във всяка стая. Там разбрах за какво служи
powerpoint. Въобще оборудването беше последен писък на техниката (или поне на мен
ми се струваше така). Имахме курсове по реторика и поведение пред камера, незаменим
опит! Имахме ключ за помещението, където да си изхвърляме боклука! Вървях няколко
дни по улицата и не знаех какво ми липсва – накрая установих, че ми липсват
мръсотията, циганите и кучетата. Тях просто ги нямаше. Заглеждах хората в колите,
очаквах скъпите коли да се управляват от някакви новобогаташи – караха ги само
възрастни хора. И всички шофьори спираха, когато стъпех на пешеходната пътека. След
като премина първоначалният шок, започнах да се адаптирам. Германците бяха мили,
но дистанцирани, така и не можах да се сближа с нито един от тях, даже и с
наставничката ми, която живееше срещу моята стая. Мисля, че причината беше отчасти
в тяхната култура, отчасти в мен (тогава аз не се чувствах равна с тях и може би съм се
притеснявала), но при всички случаи бариерата беше налице. В последствие реших, че
искам да правя практика в тамошна фирма и кандидатствах за стипендия по програма
„Леонардо”. Този път бях сигурна, че ако успея да си намеря работодател, ще бъда
одобрена. Успях да намеря такъв и трябваше да уредя документите си с ИУ-Варна.
Срещнах изключителни административни пречки, аз бях първата студентка в
университета, която беше спечелила такава стипендия и администрацията въобще не
беше чувала за програмата. Подадох всички документи в Германия електронно, а в
България стигнах до Ректора, който ме накара да представя лицензиран превод на
български на договора ми, тъй като не ползваше английски, както и да подпиша
документ, че нямам претенции към университета. Започнах работа в Германия, работата
не беше сложна и колегите ми обясниха всичко необходимо, но дистанцията все още
беше налице, даже се усещаше по-явно. Бяха ме питали дали ние в България тренираме
баскетбол или волейбол, някои от тях се опитваха да ме третират като момиче за всичко,
въобще усещаше се едно пренебрежително отношение, въпреки че имах по-висок ценз
от всички колеги, с които работех. Странното беше, че накрая ми предложиха постоянен
договор, но аз имах чувството, че не мога да издържа нито ден повече. При всички
случаи работата там беше голяма школа – научи ме на точност, изпипване на детайлите,
свикнах да обръщам внимание и на най-малките подробности. В началото си удължавах
обедната почивка, не помня вече с колко, вероятно съм закъснявала с 10-15 минути, не
повече. Един ден просто отидох на работа и намерих срещу себе си един часовник.
Оттогава не излизах в обедна почивка.
ТЕ в България
След като се прибрах в България, имах шанса да работя за немския концерн
Е.ОН в продължение на пет години като преводач. Контактувах с германци, които
определено бяха над средната класа в Германия. Най-важното, почти всички бяха от
Западна Германия (тези които не бяха, определено се разпознаваха лесно), винаги ми
казваха, че съм била в грешната част от Германия. Впечатлението ми от тях е, че бяха
широко скроени, никой от тях не беше дребнав, типично българските критики и клюки
се избягваха с усмивка. (Разликата между бившите „източни” и „западни” беше
осезаема, тук осъзнах че източногерманците не се различаваха значително от нас в
някои отношения – липсва им широта на мисленето.) Нито веднъж не чух някой от тях
да каже нещо срещу България, въпреки че бях в близки отношения с тях, говорех езика
им, знаех, че помежду си обсъждат положението в страната и порядките ни, но нито
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един не си позволи да изрази мнение. Веднъж обядвах със синовете на един от
мениджърите, бяхме седнали в едно тузарско заведение на открито, донесоха ни обяда
и в този момент се доближиха две котки. Никога няма да забравя изражението на единия
от тях при появата на животните, не си позволи да каже нито дума, но беше толкова
изумен. Както на нас в Германия, така и на тях в България им липсваше опитът при
досега с чуждостта. В началото изпитваха страх от нас, притесняваха се да не бъдат
нападнати, до края на престоя си се удивляваха от скъпите автомобили и
новобогаташите в тях. Тези, които преди това бяха работили в други държави извън
Германия, се адаптираха по-лесно, но за останалите първите няколко месеца бяха
шокиращи. Беше им трудно да свикнат с българския маниер на работа, считаха, че
когато поставят задача, тя ще бъде изпълнена в срок, очакваха, че могат да разчитат на
българското самосъзнание при изпълнение на задачите и се лутаха дълго време, докато
намерят правилния подход и създадат работни процеси, които „работят”, вярваха
безрезервно на всичко, което им се кажеше, и го приемаха за чиста монета. С времето
поведението им се модифицира: прословутата немска точност, с която се гордееха
толкова много, в България изчезна. Работното време се оказа доста разтеглива величина.
Спазването на правилата беше желателно, но не задължително условие, като в
последните години умишлено се търсеха начини да се заобикалят правилата. На
моменти имах усещането, че пренасяха българския модел и в родината си. Веднъж един
от тях ми каза, че тъй като щял да изпусне полета си, направил така, както правели
българите – изпреварил всички коли в задръстването и се наредил най-отпред. В разказа
му се усещаше отчасти неудобство, отчасти гордост, че е успял.
С всичките си бивши шефове поддържам добри отношения, с един от тях сме
изключително близки, семействата ни се познават, те ни идват на гости, ние сме ходили
у тях. С годините стигнах до извода, че когато някой от тях те приеме, могат да се
създадат тесни приятелски връзки, но бариерата в началото е висока. Сега от позицията
на времето и натрупания опит мога да кажа, че ми липсва тяхната точност, коректност,
правила и човечност при управление на персонала, неща, на които ние, българите, все
още трябва да се учим, но въпреки че гледам с носталгия немски филми и ми липсват
тези качества, не съм сигурна, че бих желала да напусна България и да отида да живея
отново в Германия.
Красимира Данаилова: ТЕ и НИЕ
Дълго мислих по темата. Признавам си, рядко си давам сметка колко
нетолерантни сме понякога към чуждостта в различните ѝ аспекти. Това най-често го
осъзнавам в общуването си с хора от други държави. Имам приятели от Шотландия,
които живеят от пет години в България, в едно селце в централна северна България.
Питала съм ги защо избраха нашата страна, а те отговарят, че са запленени от красотата
ѝ. Нещо, което ние, родените и живеещи тук, не умеем да ценим и пазим. Пример за
това колко харесват и уважават всичко българско е фактът, че Джонатан композира и
изпълнява песни по текст на Ботевите стихотворения, опитва се да усвои тънкостите на
българските народни песни и прекарва всеки свободен ден в планината или в пътувания
из страната. Преди няколко дни споделих със съпругата му, че ги чувствам все повече
българи и все по-малко чужди (чужденци). Това мое изказване беше катализатор на
нейния разказ, който ме накара да си дам сметка колко сме различни все пак. Тази жена,
винаги усмихната и оптимистично настроена, ми сподели колко ѝ е трудно да приеме
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някои особености на живота в България. Първото, което ѝ е направило впечатление, е
расизмът. Опитах се да я оборя, твърдейки, че сме толерантни с хората, изповядващи
друга религия, и че има региони, в които от много години добре живеят християни и
мюсюлмани. Още повече, че според нея колкото по-образовани са българите, толкова
по-нетолерантни са те. Мръсотията и хаосът ги шокират много, но аз сега само ги
споменавам като контрапункт на проблемите в човешките отношения, с боклуците
сякаш сме по-толерантни, свикнали сме с тях, за съжаление. Приели сме факта, че тук е
така. Най-силно впечатление ѝ е направило отношението на българите към хората с
увреждания. Отношението на обществото е крайно безотговорно. Тя ме попита къде са
тези хора, срамуваме ли се от тях, защо не ги вижда по улиците, в училищата. Разказа
ми за Великобритания. За нея е неразбираем фактът, че хората с ментални или
физически увреждания и близките им не се борят за правата си на равноправни
граждани, изолират се, обществото също ги изолира и така на пръв поглед такива хора
няма. Кога ще се промени мисленето ни, за да приемем другия такъв, какъвто е? Отново
моят песимизъм се обади: „Никога“. А според нея нещата скоро ще се променят. Пак
нейният оптимизъм. Понякога общувам с нея дори по чисто егоистичната подбуда да
ми предаде малко от нейния позитивизъм и вяра в доброто. Трудно ми се получава,
понякога изобщо не става.
Отношението на чужденците към децата е нещо, което ме впечатлява много.
Свободата и попътния вятър, които им дават. Когато в една и съща ситуация аз с ужас
тичам след детето си да го придържам да не падне, тя оставя своето да тича свободно,
дори с риск да падне. Е, въпреки всичко, моето пада по-често. Не се гордея с реакцията
си в тази ситуация, но винаги му напомням да не тича, да внимава, че съм го
предупредила и т.н. Ефектът е, че моето дете стои уплашено, а нейното – тича щастливо.
Темата с родителството е дълга и там има какво да научим от чужденците. Последното,
което ме накара да се замисля за мен (българката) и за тях (хората от чуждата държава),
е отношението им към смъртта. Първо, в селото пристигна по-възрастна двойка, решили
на седемдесет да започнат живота си отначало. Веднага се сетих, че на тази възраст
покойните ми баба и дядо мислеха повече за края на живота си. Отново пълно
разминаване, но още повече се изненадах от начина, по който съпругата прие смъртта
на мъжа си. Тя говореше с усмивка за него, за годините, изживени заедно, за любовта
им. На годишнината от смъртта му тя покани цялото село на площада, за всеки имаше
храна и напитки, повикала беше и духовата музика от съседното село. Това се превърна
в празник, тя така го беше замислила, искаше за мъжа ѝ да се мисли с усмивка, да си
спомнят хората как се е забавлявал с тях и да не го забравят. Първата година, когато
направи това, дори тези, които ядоха и пиха там, не пропуснаха възможността да
изкоментират що за помен е това. На следващата година беше различно, приеха нейния
начин за помен на починалия. Има напредък в интеркултурната комуникация!
Сезен Кабил: Контрапункт на стереотипа за „студените лицемерни“
островитяни
Това беше първото ми излизане извън границите на родината. Заедно с моите
приятели ходихме на бригада в Англия. Нямах никаква представа за тази държава, не
бях чувала нищо и за англичаните. Единствено знаех, че ни чака много работа, защото
бях слушала много за бригадите в чужбина. Стигнахме във фермата, в която щяхме да
работим. Настаниха ни в караваните. Кампът беше хубав, наоколо беше чудесно зелено,
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а най-близкото градче бе на 45 минути разстояние пеша през гората. С приятелите ми
решихме да отидем до там. Щом излязохме от гората, на хоризонта се появиха четири
бабички, които разхождаха кученцата си. Въпреки че ни виждаха за първи път, те ни
поздравиха. Бяха толкова сладки. Усмихнати и мили. Бях приятно изненадана. Въобще
не очаквах да постъпят така, тъй като в моята страна даже и познатите не се поздравяват
понякога или се правят, че не те виждат и те подминават. Имахме още много такива дни,
в които непознати англичани ни поздравяваха и ни заговаряха. Освен приветливостта и
любезността на англичаните второто нещо, което ми направи впечатление, беше това,
че те се обличаха както си искат. Обличаха се по най-странните начини, дори няколко
пъти видяхме хора по пижами да пазаруват в супермаркета. За тях е много важно да се
чувстват комфортно в дрехите си, без да се интересуват какво ще кажат околните. Пък
и никой не обръща внимание на това кой как се е облякъл, никой не обсъжда и критикува
външния вид и стила на обличане на другия. Те се уважават, ценят личността на човека.
Това нещо също ме впечатли положително. В България, ако излезеш по пижама и се
разходиш така в нашите супермаркети, или където и да е, околните ще те сочат с пръст
и кой знае какви неща ще си говорят зад гърба ти. В крайна сметка, макар че бяхме за
кратко време в тази държава, аз останах удивена от отношението на околните към нас.
Животът там е много по-спокоен, а хората са по-учтиви и много по-усмихнати.
Хюлия Лютфи: Ирландия: ...човек вижда препятствията, ако спира да вижда
целта си
Първият месец ми бе изключително трудно да свикна с живота там. Имах дни,
в които съжалявах, но знаех, че човек не трябва да се предава още на първата спънка.
Когато отидох там, беше кучешки студ. Почти винаги влажно и дъждовно време.
Видяхме се с бъдещите ни работодатели, които ни обясниха какво се изисква от нас.
Бяха се погрижили дори и за квартирата, която представляваше двуетажна къща в края
на едно малко селце на 10 км от града. Когато пътувахме до бъдещата ни квартира, ми
направи силно впечатление, че навсякъде по пътя беше толкова красиво зелено, почти
винаги имаше овце или крави. Другото, което ми направи впечатление, е, че при тях
няма никакви блокове, а само огромни къщи, като дворци, с грижливо поддържани
градини. Всичко беше съвършено изпипано до най-малкия детайл. За първи път виждах
такива прекрасни и огромни къщи. Не ми хареса само това, че самите къщи бяха
разпокъсани навсякъде, в смисъл, че някои бяха с километри далеч една от друга.
Първите ни работни дни минаха изключително тежко предвид факта, че нямаше
работно време, а просто работехме докогато имаше работа. Спомням си всеки път, щом
се прибирах от работа, си правех чаша горещ черен ирландски чай, доста силен и
ободрителен, колкото самото кафе. Един път в седмицата разполагахме с почивен ден,
а понякога по два в зависимост от това колко работа има. Винаги бях много щастлива,
когато имахме почивни дни, и се радвах, че най-после ще успея да се наспя като хората.
Почивните ни дни минаваха в пазаруване за вкъщи и разходки по магазините, както и в
парковете. С родителите ми си правехме снимки всеки път, когато излезем.
Забавлявахме се и се радвахме на всяко едно нещо, което видим. Това наше пътуване ни
накара да сме по-сплотени, да не се предаваме, а да се борим заедно.
Нямаше ги нашите четири сезона. Животът на хората минаваше изключително
спокойно, изпълнен с хармония. По пътищата нямаше коли, които постоянно бързат да
стигнат някъде за секунди, нямаше ги и ругатните, които се чуваха през прозорците на
автомобилите. Нямаше го това забързано ежедневие, което имаме в България. Колите
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спират още преди да са стигнали пешеходната пътека и ти правят път, за да преминеш
съвсем спокойно, жест, който единици хора в България правят. В ежедневието хората
прекарват времето си повече навън. През повечето дни отделят време да спортуват в
природата, било то тичане или каране на колело, разходки из парковете или на барбекю
край красивите езера. Животът в Ирландия ме научи да съм по-борбена и да не се
отказвам да постигна това, което наистина искам, защото според мен човек вижда
препятствията, ако спира да вижда целта си.

Приложение 3: Културни различия, културни универсалии
Пламена Вълкова: „Грозното патенце“ – притча за Другия. Или как различията
ни събират
Така формулирана, темата ме върна към моето детство и приказния свят, в
който се пренасях, когато майка ми четеше приказки. Някои от тях ме караха да мечтая,
други ме разсмиваха, но имаше и такива, които предизвикваха в мен недоумение. Все
още си спомням наивния детски въпрос, който „Грозното патенце“ на Ханс Кристиян
Андерсен будеше в мен, а именно – колко грозно може да бъде едно пате, че дори и
майка му да не го харесва и отхвърля?
С напредването на годините и трупането на житейски опит разбрах, че
отговорът на този въпрос никак не е лесен! За съжаление много често се случва
различният, чуждият, другият да бъде неразбран и отхвърлен, дори и ако не е чак
толкова „грозен“. Спомням си как една майка беше споделила с мен, че в детската
градина лелките не се отнасяли добре с нейното дете, защото било „по-грозно“ от
останалите. Това отново ме върна към приказката на Андерсен, която според мен не
свършва с добър край. Винаги съм се чудила защо беше необходимо патенцето да се
превръща в красив лебед, за да бъде харесано. Не можеше ли да го приемат още докато
беше просто едно грозно пате?
Моят опит с чуждостта бе официално „узаконен“ преди 15 години, когато се
омъжих за моя съпруг – бесарабски българин от Молдова. Радвам се, че докато
примерът с „Грозното патенце“ разкрива как другостта разделя, то примерът с моето
мултикултурно семейство показва другата ѝ страна – да събира. Съпругът ми има
четирима братя и две сестри, а заедно с тях снаха от Германия, снаха от Румъния, снаха
от Беларус, българи сме аз и съпругът на едната сестра. За сега в семейството има 6
внуци, като не всички говорят на един език. За мое щастие, с изключение на семейството
на един от братята, всички останали взеха решение да се преместят и установят в
България. За да може „дефективността на интеркултурната комуникация, която често
води до недоразумения“, да не се проявява в нашите взаимоотношения, са необходими
много усилия от страна на всички ни. Опитваме се да търсим общото между своето и
чуждото, като в същото време разликата между тях да подчертава красотата на
отделните култури. Истината обаче е, че за моя съпруг процесът на акултурация не
винаги е бил лесен! Не винаги човек успява да се „снабди“ с всички необходими знания
за чуждата култура, но през годините, преди и по време на съвместния ни живот, той
показа способността си да анализира и чувствителността си към особеностите на другия.
Мъжът ми е първият от семейството, решил да се премести в България, още преди да се
запознаем. Странното за бесарабските българи е, че те не се чувстват свои в Молдова,
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но когато дойдат в България, отново се оказва, че са чужди в страната, която са считали
за своя родина. От първия ден, от първото влизане в магазин, моят съпруг се е сблъскал
с културноспецифичните особености на двете, оказва се, различни култури. Виждайки,
че в магазина има хляб, той все пак учтиво се обърнал към продавачката с въпроса „Нали
имате хляб?“, при което тя поклатила потвърдително с глава на български. Но поради
противоположното значение на кимането на глава в България и Молдова, моят съпруг
останал в недоумение, защо тя не искала да му даде хляб. В друга ситуация, при
получаване на инструкция за движение, вместо „направо“, което на български означава
да се движиш в посока пред себе си, той завил надясно, защото в Молдова това означава
дясна посока. Въпреки своята комичност тези уроци са водили до промяна, понякога полесна, друг път по-трудна. Това обаче не означава, че съпругът ми е загубил част от
своята идентичност, напротив, сега вече той е личност с по-богат опит. Радвам се, че
същото мога да кажа за всички от неговото семейство, но мога да заявя това и за себе
си, защото нашият съвместен живот е възможен благодарение на толерантността и
баланса между своята и чуждата култура, т.е. процесът е двустранен. Говорейки за
промяната, отново се сещам за грозното патенце. В приказката промяната настъпва
външно, на сетивно равнище, когато патенцето се превръща в красив лебед и всички му
се възхитили. В нашето семейство промяната е по-скоро вътрешна и според мен постабилна, благодарение на което ние съумяваме да живеем съвместно и да възприемаме
чуждостта като стимул и възможност, като шанс и житейски бонус.
Искрено се надявам, че и майката, която беше споделила болката си с мен, ще
надмогне обидата „грозно дете“ и ще се бори да промени нещата! В противен случай ще
заприличаме на друг приказен герой, орела, който бил измътен от кокошки. Цял живот
се възхищавал на царствените птици, реещи се високо в облаците – орлите, но умрял с
мисълта „колко жалко е да си кокошка“!
Мария Каменова: Пъстро навътре, пъстро навън
Колкото и банално да звучи, моят сблъсък с чуждостта започна още в детството
ми. Живеехме в края на града, както по-късно разбрах, в турската махала. В съседство
беше циганската махала. Щом се зададеше събота и неделя, още в ранни зори от
далечината започваха да бият тъпани и да вият зурли. Циганските сватби бяха събитие
в нашето семейство. Майка ми, родом от Калофер, не беше виждала жив циганин, тя ме
грабваше и тичахме в циганската махала да гледаме сватбата. Още помня старите
циганки, наредени край дуварите на схлупените къщурки, с къносани коси и пръсти да
продават семки, захарни петлета, рязани ментови бонбони и да обсъждат чеиза на
булката, който се изнасяше на показ пред цялата общност. Полуголи циганета тичаха,
бутайки ламаринени колелета с метални пръчки и говореха на непознат за мен език. Поголемичките връзваха по един шал на кръста си и се гърчеха в такт с музиката, все едно
бяха без кости, просто хвърляха гьобеци, както го наричаха те.
Като поотраснах, разбрах, че до циганската махала се намира арменската
махала, но за нея научих по странен начин. Срещу нашата къща имаше малка варосана
къщичка, където живееха леля Цеца – едра бяла жена с ярко червена коса, точно толкова
ярко червило и изписани вежди, с мъжа си, чичо Ованес и синa им Степан, който беше
почти мой връстник. Тази колоритна жена ни взимаше в събота сутрин, мен и сина си,
и ни водеше да си купим хляб и симид в арменската махала от арменската фурна. Там
тя винаги се срещаше с възрастна арменка с гарваново черна чуплива коса, с много
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златни накити по себе си и огромни тъжни очи. Жената винаги прегръщаше Степан и го
милваше, после плащаше симидите, дискретно бутваше десет лева в ръката на леля Цеца
и си тръгваше полека. По-късно разбрах, че това е арменската баба на Степан.
Навремето чичо Ованес се влюбил в леля Цеца и се оженил за нея пряко бащината си
воля. И така вместо да заживее с арменско момиче в охолство, но без любов, той
последвал жена си в малката къщичка и бил отлъчен от общността, но бабата тайно се
срещаше с внучето си.
Чуждост имаше и в дома ми. Аз съм от благословените хора, които помнят
прабабите и прадядовците си. Всяка седмица в събота прабаба ми идваше на гости на
баба и дядо и докато баба приготвяше обяда, си говореха на странен напевен език, който
по-късно разбрах, че е гръцки, пееха ми песни и ми рецитираха стихотворения,
разказваха ми за младостта си, минала в далечната вълшебна Гърция, в градче, наречено
Комотини, сред маслинови дръвчета и смокини…
Сблъсъкът ми с чуждостта е низ от весели и конфузни случки като тази, когато
нарекох една продавачка на пазара в Одеса тётя и едва не си изядох боя, защото така
не било прието, трябвало да ѝ кажа „девушка“, което беше смешната част, защото тя
беше на около 60, а аз на 15..., или с англичанина, на когото показах знака „victory“ с
пръсти, а той ми обясни, че това в Англия е много обиден жест и може да си навлека
неприятности… Но една случка наистина дълбоко е белязала съзнанието ми и ме накара
дори на крехката десетгодишна възраст да осъзная нуждата от опознаване на чуждостта.
Баща ми се занимаваше с авиомоделизъм и участваше в международни състезания. На
едно такова състезание аз и майка ми го придружавахме в Полша. Приятел на баща ми,
поляк, ни покани да му гостуваме в дома му. Преди да отидем на вечеря купихме
бутилка вино, кутия бонбони и цветя за домакинята. Спомням си цветния пазар, пълно
с цветя, докато в нашите цветарски магазини, ако намериш едва напъпили карамфили,
ще си истински късметлия. Спомням си и цветята, които избрахме – красиви бели калии,
опаковаха ни ги, платихме и се запътихме към дома на нашите домакини. Звъннахме на
вратата, посрещна ни домакинът и ни покани да влезем, въведе ни в просторна
трапезария. Започнахме да раздаваме армаганите – бутилката на домакина, бонбоните и
цветята на домакинята. Когато подадохме цветята, домакинята рязко смени ведрото си
изражение със стъписване и с неудоволствие пое букета и изчезна към кухнята. Понататъшният ни разговор и въобще цялата атмосфера беше тягостна. Към края на
вечерта баща ми реши да попита какво се е случило и дали не сме ги обидили с нещо.
Тогава домакинът обясни, че в Полша калиите са цветя за траур и погребение, а за нас
те просто бяха красиви, рядко срещани цветя.
Зорница Георгиева: От Северозапада към Североизтока
С усещането за чуждост като че ли най-истински (защото и преди много пъти
съм се чувствала като чужденка по различни причини) се сблъсках преди две години,
когато станах студентка в Шумен. Тогава разбрах що е то „културен шок“, а в ума ми
кънтеше въпросът „Боже, къде попаднах?“. Причината бе пребиваването ми в среда с
хора от турски етнически произход. Реално тогава видях за първи път в живота си турци.
Аз съм от малък град в северозападна България и там регионът е такъв, че няма турци,
а само роми. И когато дойдох в Шумен и чух да се говори на турски, ми беше много
странно и малко плашещо. Няма да забравя първия си академичен ден, в който се
запознах с колега от турски произход. Когато подаде ръката си, за да се здрависаме и
каза името си, аз не го разбрах и логично – не го и запомних.
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На следващия ден, когато бяха първите лекции и се запознах с повечето колеги,
голяма част от тях се оказаха турци. Непрестанно и навсякъде около мен се говореше на
турски. Имах чувството, че се намирам в Турция, а не в България. Недоумявах как е
възможно в университета понякога да се чува много повече турски, отколкото
български език.
Необходимо ми бе известно време, за да свикна с обстановката и да се
приспособя към нея и хората. Сега, след като минаха две години, стигам до извода, че
може би това, което ми беше най-трудно да приема, е, че тези хора имат различна
религия от моята. До този момент не ми се беше случвало да общувам с хора,
изповядващи религия, различна от моята, с различни обичаи и традиции. Постепенно
обаче свикнах и се приспособих към средата, а турският говор вече не ми прави
впечатление. Запознах се с много турци и като цяло останах с добро впечатление. Дори
смятам, че те са много по-добри хора от нас както като манталитет, така и от гледна
точка на възпитание и отношение към околните. Може би изводът ми е прекалено смел
и няма как да бъде напълно обобщаващ и верен, но това са моите наблюдения. Пък и
чуждостта не се изразява само в това да се сблъскаш с различна среда и хора. Човек
може да се чувства постоянно чужд и в атмосферата, в която е израснал, както и вечно
неразбран и неоценен от собствените си близки. Така че понятието чуждост е
относително.
Станимира Димова: Ромите
Моят личен опит с чуждостта е свързан с работата ми с ученици от ромски
произход, които са с мюсюлманско вероизповедание, т.нар. „турски цигани“. До този
момент аз не бях контактувала с деца роми и не познавах добре културата им. В
началото се чувствах неуверена и изпитвах страх, понеже мнението на мнозинството за
тях е, че: „ромите са различни хора“, „ромите крадат“, „ромите имат умствена
недостатъчност“, „ромите живеят на гърба на другите“ и т.н. За нас, българите, те са с
ниска интелигентност и култура. Ние сме по-разумните. Те са неорганизирани,
мързеливи, живеят ден за ден, работят временно за лесна печалба, която мигновено
хвърлят за удоволствия. Тези стереотипи създадоха доста съмнения и опасения у мен
относно това дали ще успея да се социализирам, дали ще се сработя с тях.
Ромското дете и в миналото, и сега расте на границата на два свята, в които
действат различни правила и норми, и неговият „близък свят“ е чужд за другия и
обратно. Училището като институция е свързано с „чуждия свят“ и по тази причина
отношението към него от страна на родителите е негативно. Понякога родителите се
страхуват децата им да не поемат по пътя към наркоманията. Тук искам да отбележа, че
при тях наркомани няма, защото в тяхното общество се спазва йерархията – по-младите
се подчиняват безпрекословно на по-старите и спазват стриктно религиозните
принципи. Родителите се опасяват да не загубят децата си, защото училището
представлява преминаване отвъд границата на собственото им възприемане на света.
Детето не може едновременно да води две различни социални съществувания и да
преминава от едното в другото всеки път, когато прекосява прага на класната стая.
Училището не се свързва с бъдещата реализация на децата. Най-важно за възрастните е
децата да овладеят професията на бащата, ако са момчета, и трудови домашни умения,
ако са момичета, да се оженят и да имат деца. Наистина е трудно да бъдат убедени
родителите от ромски произход да подкрепят образованието на децата си, тъй като в
повечето случаи самите те са неграмотни и не могат да четат, пишат и смятат. В
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ромските семейства мъжът е на почит и затова момчетата се мотивират и насърчават да
учат и по-често те завършват средно образование. А момичетата ги подготвят за
домакини, те учат най-много до осми клас, а някои дори и не успяват да получат основно
образование.
Ромите много често са склонни към интригантство, мога да опиша пример от
моята практика. През междучасието между две ученички имаше закачка, която
продължи и по време на учебния час въпреки моята намеса. Поговорих с тях,
разрешихме проблема и работата продължи спокойно. Децата се бяха успокоили и не
след дълго бяха забравили за спора, до момента, в който братовчедката на едната
ученичка разбира какво се е случило и решава да отиде при майката и да ѝ съобщи, че
дъщеря ѝ е пострадала. В същото време отива и при майката на другата ученичка и казва
същото. По този начин настройва двете майки една срещу друга. В резултат на това в
училището пристигат майки, сестри, баби, притеснени, че нещо много лошо се е
случило с децата им. Подчертавам, че през това време всичко беше спокойно. Но като
дойдоха всички тези роми, се започна една разправия между родителите и стигнаха до
бой, обиди, заплахи, викове и т.н. Никой не пожела да чуе какво точно се е случило.
Ромите идват с мисълта за отмъщение. Цялата тази разправия прерасна в голям скандал
между двете фамилии. Стигна се до намесата на кмета и полицията. И всичко това
заради една закачка между две деца. В резултат на това двете ученички бяха уплашени,
стресирани и известно време не идваха на училище. Тези постъпки на родителите са
продиктувани най-вече от начина им на живот: те живеят в затворен кръг, в малко
общество, женят се помежду си, жените не работят и вследствие на това винаги си
намират поводи да направят „кавга“, както казват, като по този начин се изявяват. Не
мога да съдя никого, защото тези непрекъснати социални контакти на „всеки с всеки“
поддържат груповата идентичност жива и са в основата на чувството им за сплотеност
и солидарност в делник и празник.
Десислава Денева: Турците
През целия си житейски път всеки един от нас преминава през многобройни
срещи с чуждостта и придобива житейски опит. Това обаче не винаги се случва
съзнателно и не винаги осъзнаваме веднага, че без да искаме, понякога заимстваме от
други култури или им подражаваме. От малко дете, през юношество, зряла възраст и
старост всяко човешко същество се среща с нещо ново и непознато.
Родена съм и отраснала в България и за никого не е тайна, че тук преобладават
три основни култури – българска, турска и ромска. Още в детските си години съм имала
срещи с хора от турски произход. Децата, все още неосъзнати, приемаме всичко с чисти
сърца и очи. Живяла съм във време, в което политически донякъде беше наложено
мисленето, че турците са лоши и едва ли не беше нещо лошо и срамно да имаш такива
приятели. В малко по-късен етап, когато това поотшумя и записах средното си
образование в техникум, моите съученички бяха туркини. Аз бях в клас с повече от 20
туркини, които бяха завършили основно образование в селата около Шумен, но това по
никакъв начин не влияеше на отношенията ни. В последствие разбрах, че културата им
е колкото различна, толкова и сходна с българската, тъй като сме съседни балкански
държави и лесно заимстваме едни от други.
Момичетата живееха в квартири в района на техникума и можеше да се
наблюдава промяната в поведението им, след като вече не бяха под крилото и
наблюдението на родителите си. В началото всички те бяха по-консервативни, по-

207

обрани, притеснени, свити и плахи, но след няколко месеца това вече не се наблюдаваше
и не правеше впечатление в държанието им.
Бързо се опознахме и сплотихме и аз прекарвах доста време с голяма част от
тях освен в училище и след часовете. Много думи и текстове на песни научих от тях,
дори и начина, по който танцуват традиционния турско-ориенталски кючек. Може би
съм знаела, но едва сега осъзнавам, че тези момичета са претърпели културен шок от
промяната в начина си на живот:
Религия – идвайки от селата, където са живели с родителите си, там те са
спазвали всички религиозни ритуали и някои от тях продължиха да се придържат към
тях, но други, привлечени от градския начин на живот, спряха да ги спазват.
Дрескод – по отношение на културата на обличане на турците в онези години
те бяха доста по-консервативни, но наблюденията ми са, че това претърпя промени и в
днешно време това вече не така.
Образование – тези мои съученички бяха доста по-сериозни спрямо учебния
материал и въпреки веселията и новостите, които им се случваха, наблягаха и на
ученето. Разбира се, винаги има изключения, но като цяло повечето от тях продължиха
образованието си в университети и се реализираха в различни сфери, почти няма такива,
които останаха със средно образование.
В следващ етап от живота ми, когато вече бях семейна, най-доброто ни
приятелско семейство, те бяха и съседи, също бяха турци, с които общувахме
ежедневно. Винаги отзивчиви и готови да помогнат с каквото могат; разбира се, ние
също. Не зная дали е от уважение или за турците е характерно и обичайно, когато някой
от нас имаше рожден ден, те не чакаха да ги поканя, а конкретно питаха какъв подарък
да вземат, особено ако детето ми имаше рожден ден, с ясната заявка, че ще присъстват
на празника. При българите е прието да поканиш гости за рожден ден и само на имен
ден се ходи без покана, макар че това се превърна в клише в последните години. Ние не
ходехме без да ни поканят за такъв празник и като че ли това не им се харесваше и ги
обиждаше. Другото, което ми правеше впечатление, беше, когато техни близки, които
от много години живеят в Турция, пристигнат в България, вместо да се видят насаме, те
задължително ни канеха, никога не ни изключиха от нищо и не показаха, че ни приемат
като хора от друга религия.
На доста късен етап от живота си излязох за първи път от границите на България
и посетих Одрин. Тръгнах не толкова на евтин пазар, колкото от любопитство. Одрин е
бил някога и български, като е претърпял доста промени. В Одрин разбрах, че освен над
двайсетте джамии има и две християнски църкви, които се поддържат и до днес –
църквата Свети Георги и църквата Св. Св. Константин и Елена. Тъй като беше делничен
ден, не успяхме да влезем и в двата християнски храма, но посетихме църквата Св. Св.
Константин и Елена. Отецът бе много гостоприемен и ни покани в една стая,
приспособена като библиотека. С учудване разбрах, че той проповядва християнска
вяра там и е турчин с турско име, но не е мюсюлманин, а християнин, завършил
семинария в България преди доста години, но позабравил български език. На развален
български той разпитваше и разказваше случки от годините на обучението си. По
лицето му наблюдавах тъжна радост, наподобяваща носталгия и едновременно
задоволство от срещата ни. Изключително гостоприемен и добър човек, извади
почерпка, не спря да настоява да си вземем и без да пита, приготви кафе за всички. На
тръгване даде и на трима ни торбичка със сладки, картички и се озърташе да намери
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какво още да ни подари. Не исках да си тръгваме, а да стоя и да го слушам колко приятно
говори.
Разходката ни продължи по „Капалъ чарши“ – наблюдавах продавачите по
магазинчетата със сладки, как всеки беше отворил по няколко кутии с прочутите турски
локуми във всякакъв вид и първо дава на клиента да опита, за да може да избере какво
да си купи, друг е въпросът, че така става още по-трудно, защото всичко е уникално.
Изключително учтиви и приветливи, усмихнати и положителни. Прави впечатление и
старанието им да говорят български, когато разберат откъде сме, независимо че някои
говорят доста развалено, но това е по-скоро смешно и в същото време приятно и
предразполага.
Обядвахме в заведение, където ни сервира човек, напуснал България преди
много години. Посрещна ни и ни настани по начин, който ни накара да се чувстваме не
в ресторант, а в дом с гостоприемни домакини. За сравнение, в България обслужващият
персонал по-скоро те кара да се чувстваш длъжен и не те предразполага по никакъв
начин. Оказа се, че домакинът ни е роден в нашата част на страната и дори имаме общи
познати, за които той с грижа разпита. Храната беше изключително вкусна, опитахме и
специалитета. Турската кухня се доближава до българската и в същото време е
различна. Едно от ястията започнах да приготвям редовно у дома. Беше много смешно,
когато се опита да ни каже, че телешкото кюфте е хубаво, защото каза: „Келешко куфте
много фкусен, вземи, яж“.
Не се върнахме с някакви огромни покупки, но с изключително много
положителни емоции и преживявания и с нетърпение за ново посещение на Одрин,
за повече от един ден.
Може би тук е мястото да споделя, че лично аз не се влияя от предразсъдъци и
не приемам хората според това каква вяра изповядват и кой празник празнуват, защото
всички сме деца на света. Идваме без нищо и си отиваме по същия начин. Много
по-важен и определящ е начинът, по който се държим с човека до нас и срещу нас,
колко добри можем да бъдем, да се стараем да сме още по-добри хора, за да
направим света едно по-добро място за живеене, за нас и нашите деца и
наследници!
Бюлент Бейтула: Чуждостта няма почивен ден!
Чуждостта няма почивен ден!
Тя е неуморна. Броди от ранни зори до късно вечер, също като нас хората. И не спирам
да мисля как Бог ни е сътворил по свой образ и подобие, а ние сме си толкова чужди.
И ако наистина България е част от рая, защо е толкова подвластна на чуждостта?!
Тук всичко и всички са си някак все чужди!
Израснах в бедно семейство и в беден край.
Живял съм скромно, но щастливо, да си беден не е срамно, срамно е да си циганин!
Те са проблем: за стандарта на живот, за икономиката на страната, за демографската
криза, за националния отбор, даже ако не ти запали сутрин рано автомобилът, са
виновни циганите.
Всичко това ме накара да се превърна в едно комплексирано дете, да съжалявам, че съм
се родил такъв.
В училище и по улиците ставах, волно и неволно, свидетел на разговори между малки
и големи как циганите не се къпят, крадат, убиват, изнасилват и живеят на гърба на
държавата и данъкоплатеца.
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Още тогава осъзнах, че да си тъмен е индикация че си циганин, а щом си циганин, не е
готино!
Разчитах на имената си и измисления побългарен турски, за да съчиня небивалици за
уж турския си произход, но и такъв да си, също не беше добър вариант.
Все едно имам неизменна вина за неуспешното Априлско въстание, което променя
възрастта ми на 143-годишен.
Налагаше се да свикна с това, че човек не избира какъв да се роди, но избира как да
живее.
А аз живеех доста стресово за крехката си възраст.
Притеснявах се дали сме си платили електричеството и прилежно съдействах на
инкасатора да стигне до водомера, който зимата обвивахме поради метеорологични, а в
последствие и по финансови съображения.
Водех стриктен контрол на 30-те лева надбавка, която ми се полагаше, те бяха за мен,
само циганските родители и семейства живееха с детски надбавки. Поне така бях чул
по телевизията.
В училищните празници гордо припявах „Тих бял Дунав се вълнува“, но винаги найотзад в хора, и незнайно защо в пресъздаване на постановки вземах ролята на заптие
или паша, а толкова силно исках да съм революционер.
Няма да забравя и първия си учебен ден в гимназията... определението и първото
впечатление на класната: момче, като муха в кофа с мляко си!
До ден днешен се надявам, това да е била една нескопосана шега.
Чувал съм, че една птичка пролет не прави, камо ли една муха!
След година се преместих.
На връстниците ми им беше насадено, че „изобразителната“ паралелка не беше като за
циганите.
Те не рисуват, а крадат картини.
Бях принуден да си намеря училище с деца, които са се срещали по-често с чуждостта,
колкото и желана, толкова и невъзможна беше тази ИНТЕГРАЦИЯ.
Завърших средното си образование с профил „Хотелиер“, нетипична и чужда за етноса
ни материя. Участвах в много училищни дейности и мероприятия, организирах
подписки, анкети, даже писах и на тогавашния министър на образованието.
Полагах безгранични усилия да бъда хем пример, хем по-различен.
Бях чужд даже и между равни!
Започнах висше образование, бях първият студент в цялата ни фамилия. За семейството
си бях гордост, а за останалите исках да съм пример.
И като се замисля, аз нямам среща с чуждостта, тя е мой спътник, учител, моя лична
борба.
Знам, че ще мине време, ще отминат и години, но ще дойде и този ден, в който няма да
гледаме само етикета, ще четем и съдържанието, ще съдим човека по действията му, по
личността!
Само ви моля за едно, дайте възможност на „мухите“ като мен.
Посрещайте ги по ума, не по цвета.
Валерия Михайловa: За очакваното, неочакваното и нещата, които взех със себе
си, когато се завърнах у дома
Очакванията. Започнах подготовката за пътуването с нагласата, че
американците са делови, прагматични хора, че времето за тях е пари и всяка изречена
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от мен дума трябва да бъде на мястото си. Реших, че в поведението си трябва да бъда
делова, енергична, а изказът ми да бъде кратък и ясен, за да се избегне, доколкото е
възможно, неразбирането. Страхувах се, че не мога да се изразявам достатъчно добре
на английски език, а също, че като цяло не обичам да бързам. Представях си как всичко
около мен ще се случва с висока скорост; знаех, че ми предстои да живея в Чикаго,
един космополитен град. Страхувах се, че няма да мога да постигна баланса между
любезна/усмихната и делова. Реших, че успешна ще бъде всяка комуникация или
взаимодействие, от които ще изляза, без да съм объркала нещо. Не съм мислила за
удоволствието от общуването и от срещата с новото. Очаквах, че ще срещам хора,
фокусирани върху собствените си амбиции и постижения, и че темите на разговор с
нови познати като мен ще бъдат ограничени до живота ми в България.
Пътуването. При слизането от самолета и прехода към паспортната проверка
първата реч, която чух, беше разговор на български. Неочаквано. Отпуснах се. Това
беше нещо познато и свое в тази нова обстановка. Осъзнах какво означава да живееш в
космополитен град – щях да бъда по-малко чужда на този град, отколкото той на мен. В
Чикаго живеят хора от всички кътчета на света, включително и близо половин милион
българи.
Първите ми контакти бяха със служители, които обслужваха съпруга ми и мен
– брокер, наемодател, застрахователен агент, интернет доставчик, кондуктор във влака
и др. Ведри, доброжелателни хора, с ясен изказ, с такт и динамика в поведението.
Помня, че си помислих „Каква част от служителите в тази страна проявяват такова
отношение към хората, с които работят?”. Мисля, че за целия си престой не съм
срещала служител, който да се е държал фамилиарно или грубо, да е бил
некомпетентен или да е показал незаинтересованост. Дори неведнъж бях обслужвана
от служители, които подхождат към работата си с ентусиазъм и някакво чувство на
гордост от изпълнението на дълга. Понякога споделяха с мен мъдри мисли, но никога
не са търсили в мен отдушник. Трудовата етика е едно от нещата, които харесах наймного в тази страна.
В първите дни се опирах на познатите неща. Като правилата за движение по
пътищата. Улицата е различна, но правилата са едни и същи. Реших, че ако не знам и не
разбирам, ще питам. Реших, че е по-добре да изглеждам глупава, отколкото да сбъркам.
Наблюдавах поведението на клиентите в магазина, поведението на съседите,
поведението на минувачите. Помогна ми много фактът, че живеехме в район с много
млади хора, предимно чужденци. Помогна ми също така, че много правила са
експлицитни – описани ясно или изказани ясно от някое длъжностно лице.
Неспазването на правилата не се толерира и през целия си престой се страхувах от
това да не бъда глобена или подведена под наказателна отговорност поради моя грешка.
Бях с нагласата, че всеки познава правата си и действа с оглед защитата им. Известни
ми бяха много случаи на немислими в моята родина съдебни дела – например за счупен
крак поради мокър под в заведение. Друг подобен страх беше страхът от улична
саморазправа с огнестрелно оръжие. Често, докато пътувах в обществения транспорт,
се питах колко ли от пътуващите носят оръжие в себе си. Осъзнавам, че с най-голямо
подозрение подхождах към чернокожи мъже. Много по-късно разбрах, че в този щат
не е разрешено свободното носене на оръжие.
Пътувах из целия град с автобуси и метро. Много рано разбрах, че съществуват
съществени различия между „белите” американци и афроамериканците. Чикаго е градът
на Барак Обама и Опра Уинфри. Работех като доброволец в център, обслужващ

211

афроамериканската общност в продължение на девет месеца. Работех с деца, чиито
родители преминаваха през вечерни курсове (за незавършили колеж). Програмата беше
на Чикагския университет и почти всички в екипа бяхме неафроамериканци. Мисля, че
в отношението си към мен афроамериканците не отчитаха толкова
националността ми, колкото принадлежността ми към друга раса. Нито веднъж не
реферираха към националността ми, но се случваше често да използват „ние”, когато
искаха да ми кажат нещо за афроамериканската общност. Може би в един момент успях
да спечеля доверието на децата, защото бях поканена на тържество в тяхната църква.
Впоследствие се оказа, че аз и съпругът ми бяхме единствените неафроамерикански
участници в тържеството, а църквата беше в район, където ежеседмично се случват
престрелки между банди. Мисля, че афроамериканската майка се доближава много
повече от „бялата” американка до българската майка. От децата се очаква послушание,
държи се строг тон, не толкова правилата, а физическото надмощие е онова, на което се
разчита да респектира. Афроамериканските жени се отличават от белите американки и
по прическите. Докато белите млади жени носят косите си небрежно, свободно, дори
несресани, то техните връстнички влагат много повече усилие, видимо повече време,
умисъл, стил. Осъзнавам, че не очаквах толкова дълбоко разделение между „белите”
американци и афроамериканците. Пространствата, които споделят, не са много. Има
места, където ходят едните, и такива за другите. Забавленията и героите са различни за
двете групи. Афроамериканците не желаят да възпроизвеждат поведението на „белите”
и към членове на своята група, които го правят, се отнасят с пренебрежение – казват, че
те се държат като „бели” (‘act white’).
Едновременно с това общувах с колеги и преподаватели на съпруга ми. Може
би никога темата за България не е била централна или встъпление в разговора. Все още
не съм сигурна дали това е от деликатност или липса на интерес към родината ми.
Струваше ми се, че разговорите са чистосърдечни и се чувствах предразположена към
поведение, което е по-близко до това с познатите ми в България. Спазвах обаче
правилото, за което бях чела някъде, че с американци не се обсъждат личното
финансово състояние, религиозните предпочитания, политическите пристрастия.
В началото се съсредоточавах най-вече да слушам, но да бъда активен слушател.
Задавах уточняващи въпроси, опитвах се да преформулирам изказванията и да
проверявам дали съм разбрала правилно. Правех кратки оценъчни, но без, доколкото
е възможно, емоции коментари. Избягвах да говоря за личните си затруднения или ако
говорех, то беше от позицията на това как бих могла да ги преодолея. Съзнателно се
лиших от дребното удоволствие да мрънкам и мърморя.
Започнахме да ходим на гости и да приемаме гости – нещо, което не съм
очаквала, че ще се случи. Смятах, че американците пазят дома си за себе си и се
срещат с познатите си навън. В Деня на благодарността гостувахме на млада двойка с
около десетина гости още, всеки от които беше донесъл по нещо традиционно. Пуйката
беше от домакините. Всички чакахме пуйката, ястията бяха сервирани в блок-маса.
Кулминацията беше изваждането на пуйката от фурната. Това, което последва, бе малък
шок за мен... Беше обявено начало на вечерята. Все едно някой беше обявил старт в
спортно състезание. Разговорите секнаха, всеки си напълни чинията, намери си ъгълче
и за пет минути почти всички бяха приключили. Ние със съпруга ми все още си
дояждахме супичката. Не бяхме преминали към по-съществената част, а имаше и
десерт. Получи се момент на изчакване от страна на другите, а ние се опитахме да се
справим възможно най-бързо. След това се премина към настолни игри, а един млад
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мъж се обърна към мен и ме попита със самоирония дали в България си имаме празник,
на който се събираме само за да изядем набързо празнично приготвената храна. Не
помня какво отговорих. Чувствах се неловко и в същия момент разбрах колко значимо
е за мен застояването около масата по празниците с ритуала на салатата, поднасянето
на основното ястие и десерта, и разговорите между хапките, пред полуизпразнените
чинии. Мисля, че оттогава обръщам много повече внимание на съвместното хранене,
било то като домакин или като гост.
Спортните мероприятия, на които присъствах, се оказаха много повече от
спортни мероприятия. Спортът е много повече зрелище и забавление за публиката,
отколкото демонстрация на физически умения. Спортното събитие е празник,
съпровождан от музика (задължително с оркестър), танц (мажоретки), героизиране на
спортистите, много храна за хората от публиката, доза патриотизъм (задължително
изпяване на химна в началото с ръка на сърцето). За мен беше неочаквано да видя всички
на стадиона или в залата да стават и да запяват като един, да посрещат музикантите,
танцьорите, спортистите, да споделят преживяването като „Ние”. Струва ми се
несъвместимо с пословичния индивидуализъм на американците.
Църквата е другото място, където като че ли приоритет се дава на „ние” за
сметка на „аз”. Църквите обхващат доста голям процент от населението. Това е
институцията, която е определяща за понятието общност в САЩ. Всеки може да се
присъедини към някоя от църквите. Има голямо разнообразие във вероизповеданията –
някои са доста догматични, а други много демократични (унитаристите подкрепят
хомосексуалните бракове). Понятието за общност (community) е много популярно в
САЩ, според мен е по-популярно от понятието за общество (society). Много от
дейностите се извършват в името на общността – благотворителна дейност в полза на
общността, финансиращи проекти на общността – фондове, общностен подход към
решаване на проблемите с престъпността, зависимостите, грамотността, съществуват
множество образователни програми по развитие на общности в университетите и т.н.
Много от градските пространства са емблематични, структуриращи за определени
общности.
Бях доброволец в център за бездомни, доброволец танцьор в група за
драконовски танци на американци с китайски произход, водих литературен клуб и др.
Ще завърша с коментар за образа на американците от телевизията и киното. Като дете
се впечатлявах от това, че мишлето Джери (от анимационната поредица „Том и Джери”)
живее в дупка в стената. Чудех се как е възможно малка мишка да издълбае със зъбки
дупка в тухлата/цимента. Оказа се, че къщите в САЩ са дървени и на живо
изглеждат много по-малко впечатляващи, отколкото на екрана. Много от това,
което се представя на екрана, е предпоставка за създаване на изкривен образ на
действителността и благоденствието на американците. Още един пример са кликите
в училище (групичката „отворени” момичета мажоретки, които тормозят другите, а
техни гаджета са лидерите на отбора по американски футбол). Това според много от
хората, с които разговарях, не съответства на действителността. Осъзнах колко лесно
човек може да бъде подведен да мисли в определена посока чрез мултиплициране
на дадени медийни образи.
Тръгнах към САЩ със страх от комуникацията, с идеята за едни свръхчовеци и
за себе си като нерешителен, съзерцателно настроен човек, на когото по-скоро нещата
му се случват. Завърнах се като човек, който пътуваше без страх и ставаше без
притеснение част от живота на различни общности. В един момент повечето от хората,
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които срещах в Америка, ми се струваха изключително уязвими – било поради дългове,
било поради зависимост от успокоителни, било поради чувство на безсилие пред
политическия елит, който ги управлява. Но в същото време им се възхищавах на
способността да живеят в такава несигурна среда (с минимално осигуряване при
различни критични ситуации). Днес държа много повече на организацията на времето,
на трудовата етика, на активното отношение към света, на принадлежността към
някаква общност – неща, които взех със себе си, когато се завърнах у дома.
Петя Начева: Опит извън клишетата за Америка и американците
При обучението в първото ми висше образование – степен бакалавър – имах
възможността да посетя Съединените американски щати по програма „Work&Travel“
два пъти по четири месеца. По време на първия ми престой се запознах с хората, при
които работех, както и с колегите ми от различни националности, сред които и много
американци. Разбира се, преди тръгването ми имах изградена представа за
американците, насадена от коментари в медиите и пресата, както и от близки и познати,
че американците са много елементарни хора и нямат познания за света извън САЩ, че
са изключително лицемерни и всъщност усмивките им са фалшиви. Моят опит показва
друго обаче – хората, с които работех, бяха доста добре запознати с географията, знаеха
къде се намира България, Румъния, Сърбия, Словакия. Повечето от тях бяха по-млади
от нас, студентите, и мечтата им беше да обиколят Европа, предварително бяха
проучили места, които са интересни за туристите и имат важно историческо значение
за развитието на човечеството. Повечето от останалите ми колеги от американски
произход се отличаваха с богата обща култура и най-интересното – имаха желание да
разберат и открият нова информация за света извън САЩ.
Освен това обикновено се смята, че американските момичета са неподдържани,
небрежни, не особено красиви и др. подобни, а момичето, с което аз комуникирах много
често и все още е моя много близка приятелка, е пълна противоположност на
създадената представа за американките. Тя е висока, красива, изключително начетена,
а тогава беше само на 17, и ако нейните познания се сравняваха с някое българско
момиче на нейната възраст, съм сигурна, че щеше да има доста разочароващи резултати
за нас.
Друго изключително впечатляващо за мен беше това, че тези момичета и
момчета бяха доста по-малки от нас, а повечето работеха за поредна година. Всички те
бяха от семейства, които можеха да си позволят да не работят децата им, и не нуждата
от средства бе причината те да работят, а стремежът да постигнат своите мечти. Всеки
от тях имаше цел. Всички знаем, че в България рядко можем да видим деца под 18годишна възраст да работят, което е сериозен показател за различията в културите ни.
Друг много положителен момент е случайната среща сутрин по пътя за работа
или на автобусната спирка – всички хора се поздравяват. Разбира се, това едва ли се
случва в мегаполисите, аз живеех в малко градче в Средния Запад, но при кратките ми
разходки в големите градове често пъти срещах усмихнатите лица на хората, което от
нас българите се възприема за лицемерие. Или това, че когато влезеш в магазин, те
посрещат с усмивка, която не е много по-различна, когато си тръгваш, а нищо не си
харесал да купиш – нивото и качеството на любезността и отзивчивостта не се определя
от това как изглеждаш, какви дрехи носиш или от каква кола си слязъл. Явно това
намираме ние за лицемерие, а аз с чиста съвест бих го нарекла добро възпитание. Няма
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нищо по-хубаво от това да си сигурен, че ще влезеш в магазин или някоя институция и
ще запазиш доброто си настроение при излизане.
В пълна противоположност на вярването, че държавната администрация в САЩ
работи много добре и няма такава бюрокрация подобна на българската, ще споделя
опита си, който отново опровергава насадените ни схващания. При започване на
работа в САЩ в срок от две седмици трябва да се посети местното районно управление,
за да се подадат документи за социален номер. Заедно с други мои колеги направихме
необходимото, но и до ден днешен не съм получила моята карта със социален номер.
През първия си престой ангажирах работодателя ми да се позаинтересува защо и как е
станало така, помолих и мои приятели американци да отидем заедно да попитаме какъв
е проблемът, но отговорът беше, че могат да ми дадат номера, но втора карта нямат
право да издадат. Този проблем продължи и при втория ми престой, за щастие това не
попречи на работодателите ми да извършват своите плащания към мен и съответно да
внасят данъци на моя социален номер, но картата така и не се получи и найнеобяснимото е, че нямат право да издадат нова. Това показва, че бюрократични
проблеми има навсякъде и не държавата е тази, която определя образа на една нация, а
хората, които живеят в нея.
Друг много интересен момент беше, когато трябваше да узаконя шофьорската
си книжка и да се запозная с правилника за движение по пътищата. Като цяло той не се
различава сериозно от нашия, с една малка разлика – 4-way stop, което означава, че на
кръстовище с 2 пресичащи се улици има 4 стопа и правилото гласи, че първият
пристигнал е с предимство. Бях изумена от желанието на хората да ми отстъпят
предимството. Беше изключително впечатляващо какво търпение проявяваха хората, за
да се предотврати какъвто и да било инцидент.
Това, което казах в началото, че до голяма степен запознаването ни с другостта
ни променя и ние изменяме нашите традиционни взаимоотношения, всъщност се случи
с мен. Забелязвам, че след връщането ми от САЩ имам друго отношение към хората,
доста по-търпеливо и доста по-приветливо. Намирам, че няма нищо лошо в това да
бъдеш приятелски настроен към всички, след като това не вреди на никого. Е, това
среща известен отпор в мен самата, когато се сблъскам с някой цветен представител на
българщината, но в мен остава надеждата, че повечето хора вече общуват в много
голяма степен с чуждостта и все повече осъзнават, че доброто поведение и отношение
се практикуват от граждани, които преди всичко уважават себе си.
Юлия Кичукова: България в „щатски“ образи
Датата е 11. 10. 2003 г., аз съм на летището в Тампа, Флорида, и багажът ми
подлежи на щателна проверка от емиграционните власти. Това е процедура, на която се
подлагат всички, които влизат в страната за първи път. Куфарът ми беше буквално
преровен до най-малката подробност. По едно време единият проверяващ вдигна една
пластмасова бутилка от кола 1,25 л., пълна с жълтеникава течност, и с въпросителна
нотка в гласа попита какво е това. В този момент си помислих, че сгафих с домашната
ракия на татко. Как с моя „блестящ“ в този момент английски да му обясня какво е това?
Започнахме някакъв разговор, като включих и ръцете активно в употреба. Човекът реши
да отвори бутилката и да провери, че с моите обяснения можехме и да осъмнем.
Помириса, погледна ме и пак помириса. Почти съм сигурна, че можеше и да си отпие
една глътка, ако не беше на работа. После затвори бутилката и с усмивка на уста каза:
„Аз това го знам, даже съм го пил, много е хубаво” и върна бутилката в куфара. След

215

време разбрах, че на летището в Тампа работят много българи и си обясних реакцията
на човека. С какво да ни знаят по света, ако не с нашата ракия.
Интересно беше също, когато обяснявах на колегите откъде съм. Известно е, че
в Щатите живеят хора от цял свят, затова още при запознанството с някого първо се
питахме кой от къде е. Колко пъти се е налагало да обяснявам къде в Европа се намира
България и колко пъти са ми казвали след време: „Ти нали беше от Бразилия”. С времето
се научих да не се дразня. Едно е сигурно обаче, нямаше футболен запалянко (тук правя
уточнението – европейски футбол), който да не казваше: „Ааа, Стоичков”. Но найзабавно беше, когато един колега от Виетнам каза: „Стоиков е от там”. Не можеше да
казва „ч”, както всички виетнамци. Човекът с такъв ентусиазъм започна да ми обяснява
за Стоиков и за спортните му успехи, сякаш ми говореше за виетнамски национален
герой. Стана ми толкова мило. Все пак бях от страната на Стоиков, за когото така и не
чух да се каже лоша дума.
Мария Кънчева: Америка и МногоЛИЧИЕто на Аза
Случаят на досега ми с чуждостта е интересен именно поради факта, че в него
се преплитат повече от едно измерения. В началото на 20-те години от живота си
пътувах доста. Обичах да го правя, а новите ми преживявания ме зареждаха неимоверно
силно. През 2005 г. младите пътуваха, но не толкова често, както след присъединяването
на България към ЕС. По това време аз кръстосвах Съединените щати далеч от дома и
събирах впечатления. Неминуемо при такива по-дълги пътешествия хората имат
възможността да опознаят с малко по-голяма задълбоченост чуждите нрави и култури.
И така, на 10 хил. км от дома, в Мъртъл Бийч, Южна Каролина бях поканена на
вечеря от един установил се (по-скоро избягал) в щатите евреин. Не знаех дали ме
покани заради благодарността на евреите към българския народ (за спасяването им от
депортация моят домакин знаеше от малък), или просто защото ме смяташе за добър
събеседник. Не знаех какво да очаквам и затова реших да не си създавам
предварителни представи. От това поне излезе добра тактика.
Беше страхотно жилище с общ басейн и ливада с райграс, която не свършваше
с края на хоризонта. Домакинът ме посрещна на вратата, покани ме да вляза и ме насочи
към приятно подредена малка маса, нищо претенциозно, каквато беше и уговорката ни
за срещата. На масичката една до друга бяха подредени малки чинийки със стартери от
типа „за споделяне“ с най-различни сосове и в разнообразни окраски и форми. Нямах
търпение да ги опитам, изглеждаха примамливо. Но преди да пристъпим към това,
обсъдихме изминалия ден и виното, което щяхме да пием. И точно тогава, когато вече
се бяхме настанили около вкусотийките, се случи това, за което пиша цялата тази
прелюдия. Моят домакин любезно ме помоли да кажа молитва преди да започнем да се
храним. Молитва?! О, представете си моето изумление, когато осъзнах, че това ще е
първата молитва преди хранене, която ще трябва да изрека. Реших да подходя
хладнокръвно и да не се издавам, че „ние вкъщи не правим така“, и поех дълбоко въздух.
И така, първата ми молитва звучеше на английски, а съдържанието надълго и нашироко
нареждаше за здравето и просперитета на всички наши близки и за световния мир. Бях
доволна от себе си, струваше ми се, че съм успяла да вляза в жанра. Нещо повече,
смятах, че с това излязох прилично от ситуацията и че частта с молитвите е приключила.
За моя изненада това не беше така. Мен и малките вкусни хапки ни деляха още една
молитва време. Молитвата на домакина ми, за разлика от моето словоизлияние, беше
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твърде кратка. Това бяха само няколко фрази, и при това на иврит. Не беше честно, аз
се постарах да изкажа всичко на английски, защото сме в Америка. Тогава разбрах колко
сбъркана е представата ми за съобразяване с чуждостта.
Разглеждайки описаната ситуация, започвам да откривам различието на
няколко отделни нива. На първо място, това е различието по националност или по-скоро
национално самосъзнание. Казвам национално самосъзнание, защото независимо какво
пише под категорията националност в паспорта ти, идентичността може да бъде
оформена под влиянието на мястото, където си израснал. Такъв е случаят с приятеля от
вечерята. Той е евреин, емигрант, с американско гражданство, но запазил езика,
културата, религията, та дори вкусовите си предпочитания към израелската кухня. Да,
ние бяхме българка и евреин на една маса, но да не забравяме, че се намирахме в
Америка. Разговаряхме на английски и бяхме изцяло потопени в американския бит.
Затова логичното беше и молитвата ми да звучи на английски. Не бяхме се капсулирали
в собствените си националности, бяхме излезли отвъд тях. Същевременно бяхме и
микрообщества сами по себе си, които взаимодействаха с други микрообщества,
бидейки заобиколени от трета действителност.
Всичко можеше да се очаква при тези обстоятелства. От погрешно разбиране
до конфузни моменти или забавен хумор, осмиващ (предимно) американското
различно. В този смисъл за мен моята молитва, изречена на английски, беше облечена с
Abercrombie & Fitch, закуска с домашна баница и кисело мляко, поднесена на музиката
на Ofra Haza. Носителите на две толкова различни култури като българската (балканска
и европейска) и израелската, потопени в трета своеобразна и коренно друга алтернатива
на съвремието като културата на САЩ. Но това не прави от човека шизофреник, а
просто по-богат индивид. Теоретиците го описват като акултурация.
На следващо място в моята кратка случка се открои дихотомията на религиозно
ниво. Освен за разликата в религиите и идващите от тях порядки (вида молитва
например), мисля, че трябва да се замислим и върху тежестта на религиозното обучение
и възпитание. Почувствах се неловко, когато религиозното ми възпитание не стигна, за
да реагирам адекватно онази вечер. Това, че не съм кръстена православна християнка,
няма нищо общо с представянето ми на гости у евреина. Според мен то се дължеше не
на неадекватната реакция към различието, а на непознаване на собствената основа,
която се мисли в противовес на другата, особена религиозност. У нас това не е залегнало
в общественото поведение, не се среща често в семейството, а ако се среща, може би се
демонстрира само по празници или се прави от куртоазия. Насреща пък стоеше един не
набожен, но религиозен човек, който се стремеше да поддържа общоприетите навици
на своята култура и знаеше, че това ще се приеме нормално в Америка, защото в това
отношение тези две общества си приличаха. Затова неслучайно категоризирам това
второ различие като дихотомия.
На трето място, разбира се, не мога да подмина културната определеност на
участниците в случката от онази вечер. Часът за среща, приготвената храна,
посрещането изобщо, изричането на молитва, всичко това идваше от нечия културна
идентичност. Не само от стила и възпитанието на домакина като отделен, различен
човек, а на израсналия в Израел нов американски гражданин. И от другата страна на
масата стоях аз, придобиваща частица от американския начин на живот, с руски корени
(по баба), но с изключително силен и ясно изразен български дух и ген. От тази гледна
точка в нас съжителстваха множество различни аз-ове, което правеше всичко много
интересно. Да вземем предвид и начина на израстване и оформяне на характерите, което
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е същината на този трети пласт сравнение. Като анализирам тази другост, искам да кажа,
че не е привично за мен да закъснявам за среща, но така се случи. У нас, ако някой те
покани на вечеря, задължително се уговаряте за час, защото може да искаме да се видим
в 9 или 10 (особено ако ще се веселим до късно през нощта). В САЩ този час е не покъсно от 7 p.m. Нищо лошо не се беше случило, че хапнахме доста по-късно, защото
домакинът се съобрази с тази другост, която за мен си беше съвсем обичайна. Храната,
която беше приготвена с толкова търпение към детайлите, беше с американски
продукти. Но правилото за разделението на месо, млечни продукти и яйца беше спазено
до педантична стрикност по еврейски обичай. Приемам го, но не го разбирам. Не е
задължително да харесваме всичко чуждо, може да си позволим от време на време да
признаем пред себе си, че нещо не ни харесва, и да избягаме от това да бъдем толерантни
на всяка цена. И да си кажем, абе ей тука сега, ако имаше малко майонеза, колко повкусно щеше да бъде. Изненадата с молитвата също ме стъписа. Но това си беше една
нормалност за домакина ми, сигурно неговите родители са правели така и той го е
продължил като традиция, вероятно ще го предаде и на своите деца. Това е част от
неговото възпитание, не религиозно, а възпитанието му като цяло. Различността на
нашите културни биоми, оформени и структурирани с помощта на възпитанието, се
усети най-силно именно в този момент.
И така, след това мое изживяване, аз научих повече за израелската кухня,
повече за себе си чрез тази своеобразна авторефлексия и една кратка молитва за
благославяне на храната. Равносметката сега, след повече от десет години, е, че се
радвам на този допир с различното. Понякога чуждостта е неразбрана, понякога е
градивна, често може да е отвращаваща, друг път екзотично приятна, но е винаги
многопластова.
Теодора Тодорова: – Къде са хората? ... – Хората ли? Видях ги преди години. Но
човек никога не знае къде да ги открие. Вятърът ги носи. Нямат корени и това им
пречи много (Екзюпери: „Малкият принц“)
И тъй като и аз съм човек и си мислех, че нямам корени, вятърът ме отвя преди
четиринайсет години отвъд Атлантическия океан. И благодарение на този вятър
разбрах, че всъщност аз имам корени, и то безкрайно дълбоки, впити здраво в
българската почва.
Е, не беше съвсем по вятъра, тъй като заминаването си беше преднамерено и
подготвено, чакано около половин година с огромно нетърпение и разнородни трепети
и вълнения. Все пак не отивах къде да е, отивах в Америка, и то с идеята никога да не
се върна, или поне да не се върна скоро. Бях решила, че в България вече нищо не ме
задържа, а даже напротив – всичко ме кара да търся нещо по-добро от разбитите
софийски улици, преливащите улични кошчета за боклук, дрънчащите трамваи,
сърдитите служителки в „БГ пощи“, агресивните шофьори по софийските булеварди,
беззаконието, некадърните, корумпирани и алчни управници и още куп негативи, с
които всички сме до болка запознати и за които всички вечно се оплакваме. И така, взех
си студентската виза, събрах си багажа и с огромно желание и нетърпение заедно със
семейството ми отидохме на летището (горките ми родители – как ли са се чувствали,
като месеци наред им заявявах как ще отида в Америка и няма да се върна). Още с
пристигането си на летището в Бостън получих първия неочакван културен удар –
полицайката на гишето, където се проверяват документите и визите на всички пътници,
пристигащи с международни полети, ми се усмихна и докато преглеждаше документите
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ми, ме попита как е минал дългият ми полет, и съвсем добронамерено се пошегува дали
не нося в куфара луканка (очевидно жената не работеше там от вчера и имаше опит с
жизненоважните продукти, които чужденците носят от родните си места). Не знаех как
да реагирам – тя защо ми се усмихва? И даже се интересува как е минал полетът ми,
въпреки че това не влиза в задълженията ѝ. Защо се интересува? Сигурно е някаква
тактика, за да ме проучи, да ме прецени. Започнах да се притеснявам, че ще ме задържи
и ще ме върне в България. А аз дори луканка не носех. Носех само една малка бучка
сирене за приятеля ми, който беше заминал пет месеца преди мен и ме чакаше там. Но
тя не ме арестува, дори не ми отправи някакво предупреждение да внимавам как ще се
държа в Америка. Нищо. Върна ми документите и ми пожела приятен престой, и то пак
с усмивка.
Същата вечер трябваше да останем да нощуваме в един малък хотел в едно
градче близо до Бостън, за да можем на следващата сутрин да хванем ферибота до
остров Нантъкет, където всъщност отивахме. И там отново – служителката на
рецепцията ни посрещна с широка усмивка, приветлива, мила, услужлива. Какво им има
на тези хора? Приятелят ми ме увери, че те всички „са си такива, само се усмихват“, не
че ни кроят нещо. На сутринта ни изпрати пак с тази усмивка и пожелания за хубав ден
и хиляди любезности. Отидохме в една малка закусвалня, за да си вземем кафе и закуска.
Момичето зад бара ни посрещна сякаш цяла сутрин само нас е чакала, за да ни обслужи.
Но аз вече бях започнала да свиквам и този път шокът не беше сериозен, а и може би
ужасът, който американското кафе предизвика в мен, донякъде отклони вниманието ми.
Какво ми дава тя? Аз си поръчах кафе, а тя ми сервира чаша с водата от накиснатия
парцал, с който е забърсала масите, на които е било разлято кафе. Трябва да уточня, че
едно от нещата, които ми доставят огромно удоволствие и заради които ставам с
нетърпение сутрин в 6 ч., е да изпия няколко силни ароматни кафета еспресо. Вероятно
още в онзи момент в мен се е засяло зрънцето на неудовлетворението и разочарованието.
Но тогава, разбира се, го пренебрегнах и продължих към целта си, убедена, че в никоя
нормална държава, какво остава за САЩ, няма как никъде да не предлагат еспресо.
И така, след като бях прекарала вече около седмица на острова, бях започнала
да свиквам с безумието някакви непознати хора, когато се разминаваме на тротоара, да
ме поздравяват. Или когато в магазина си засечем погледите с някого, те веднага да се
усмихват и дори понякога лекичко да кимат с глава като при поздрав. Малко повече
време ми отне обаче, за да свикна с четирите кошчета за боклук в квартирата ни, всяко
от които с различно предназначение – в щата Масачузетс разделното изхвърляне на
отпадъци беше задължително и установено от закона. Горкият ни хазяин, редовно
идваше да ни обяснява как се изхвърлят боклуците и че ако ги объркаме, него го
глобяват солено. Ама не е лесна работа да приучиш хората да разсъждават в кое точно
кошче да си пъхнат опаковката от пържените пилешки крилца или кенчето от бирата.
На тези хора цял живот и през ум не им е минавало да търсиш кошче за боклук, за да
изхвърлиш в него фаса си, като за тях е условен рефлекс да го пъхнат между палеца и
показалеца си и просто да го изстрелят в произволна посока без никакви последващи
ангажименти, разчитайки вероятно, че някоя черна дупка от космоса ще се сезира и ще
го всмуче в себе си.
Около пет месеца по-късно, тъкмо бях възприела чудатостите на американците
от малкия остров и вече не ме стряскаха със спокойствието си, и дойде време да се
преместим в Чикаго. Последва пореден културен шок – този град е толкова огромен,
разстоянията са безкрайно дълги, когато се разхождаш в центъра се чувстваш като една
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прашинка на фона на небостъргачите и сградите, които заплашително се извисяват над
теб. Не че имаш време за разходки, от работа и пътуване до работа и обратно (нищо и
никакви си 50 км в едната посока) не ти остава много време да се шляеш безцелно, а и
с времето осъзнаваш, че общоприетото мнение е, че времето е пари. Защо да се лишаваш
от надницата за два или три часа, като си губиш времето в почивка или с някакво
мероприятие, което действително ти е приятно, разтоварва те и ти доставя удоволствие?
Защо просто да не си работиш на трите работни места или на единственото работно
място, на което прекарваш по осемдесет часа на седмица? Все пак, когато почиваш, не
ти плащат.
След общо година с нетърпение чаках да дойде датата на полета ми обратно
към България. След като прекарах известно време и опознах културата, начина на
живот, манталитета, схващанията за живота и самия начин на живот, а и най-важното –
опознах себе си, собствените си ценности и разбрах кое е значимо за мен, носталгията
стана нетърпима.
Когато влязох, влачейки куфарите си, в сектора за граничен контрол на летище
София и полицайката ми се разкрещя да не преминавам обозначената на пода линия, а
да се наредя на опашката вдясно, за да ми проверят паспорта, много рязко и категорично
осъзнах, че съм си отново в България. Истината е, че това първо усещане след година
отсъствие имаше леко горчив привкус. Но въпреки това от мястото си на опашката за
проверка на паспорта видях семейството си в далечината, които бяха дошли, за да ме
посрещнат. Почувствах се у дома и никакви крясъци и груби забележки от непознати
жени не бяха в състояние да повлияят на радостта ми.
Към този момент, въпреки че законът не ме задължава, вкъщи си разделям
отпадъците и изхвърлям хартията и пластмасовите боклуци в жълтия контейнер. Вече
не го намирам нито за объркващо, нито за досадно, а точно обратното – за отговорно и
полезно. И досега аз не съм спряла да се усмихвам на хората, когато си засечем
погледите, дори и да знам, че рискувам да ме помислят за смахната.
Приложение 4: България и другите
Преслава Цветанова: Западният бай Ганьо
Българският народ има много пословици и поговорки на тема „чуждост“ и
„чуждо“, но най-ярката от тях като че ли е „Не гледай в чуждата паница, гледай в
своята!“. Макар и много често повтаряна от нашите баби, тя е чужда за
народопсихологията на българина. „Чуждото е по-сладко!“ твърди друга пословица и
мигом превръща поглеждането в своя грозен дървен чанак (паница) в неприязън, щом
нечия друга посуда е посребрена и позлатена. Това, на което са се опитвали да ни научат,
когато сме били деца, да гледаме своя живот и възможности, става все по-трудно и
неизпълнимо в наши дни. А ние като една безспорно бедна държава винаги гледаме със
замечтан поглед към Запада и копнеем за чуждото, което по презумпция е по-хубаво от
нашето...
Днес не е толкова важно с какво са пълни главите, а с какво – джобовете. Преди
време е било по-важно кой е честен и кой какво е извършил, за да защити или очерни
своето име. Днес не е важно какви обноски и ценности имаш, нито колко възпитан или
интелигентен всъщност си, ако просто си богат и си сбъднал „американската мечта“...
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Често ще чуете българин да казва: „Ето чужденците, колко са умни! Колко са добри,
възпитани, с каква ценностна система! Колко са ерудирани, работливи, безупречни!
Как пазят наследството, историята и културата си, че и нейните паметници...
Затова са по-напред от нас хората на Запад, а ние, българите, сме като прасета –
само цапаме, рушим и недоволстваме и затова заслужаваме съдбата си!“. Дали
наистина е така?
Мнозина от българите, които повтарят тези думи като молитва, всъщност
никога не са срещали чужденци или са общували с тях твърде малко. Като камериерка
на речен кораб аз имах възможността да се докосна до чуждото в първо лице.
Всекидневната работа в пасажерски каюти ме караше да се будя и да заспивам с тези
хора и да науча много за техните навици. Влязох рязко в най-личното пространство на
чужденци от всякакви полове, раси и народности – индийци, американци, англичани,
германци. Научих много неща за онзи „перфектен“ Запад, които, ако нямах
възможността да практикувам тази професия, никога не бих разбрала, защото самата аз
дълго време идеализирах образа на чуждото.
Преди столетие Алеко Константинов е описал емблематичния си герой Бай
Ганьо като най-видното превъплъщение на българина (което е смятано за актуално и
днес), който пощипва девойките, сърба мазна чорбица и чисти мустаците си с ръка, бие
се в гърдите, крещейки „Булгар, булгар!“. Днес спокойно мога да кажа, че един Ганьо
Балкански се крие и в съвременния западняк.
За цените си, вариращи от 2 000 до 10 000 евро, круизните кораби предлагат
какви ли не удобства: от луксозно обзаведена каюта с балкон и гледка, химическо
чистене и румсървис, до специални вечери в гурме ресторант, ежедневни екскурзии и
симфонични концерти в антични замъци. Тази луксозна среда би предположила едно
определено поведение и възпитание, които се оказаха в моята история две напълно
чужди неща за хората от Запада.
За мен беше странно, че никой не даваше дрехите си на химическо чистене
срещу скромната сума от 10 евро, затова прането на всичко се извършваше в мивките в
банята и се закачаше на импровизирани простирни въжета из всевъзможни
пространства или висеше на закачалки от таваните. В шкафовете всички дрехи стояха
омотани, смачкани и хвърлени безразборно, ако въобще бяха извадени от куфарите. По
земята се търкаляха всякакви хапчета, а в леглата имаше вариации от използвани носни
кърпички и опаковки от отдавна изядена храна. Леглата никога не бяха опъвани –
обезформени възглавници се търкаляха из стаите, чаршафите, намачкани до
неузнаваемост, бяха покрити с всякакви петна, миризмата в каютите бе непоносима.
Баните бяха омазани с пасти за зъби и кремове, напръскани с вода и сапун, душкабините мръсни, а тоалетните прелели от боклук. Въпреки забраните за нарушаването
на външната фасада на корабите по балконите висяха бельо и чорапи. Част от посудата
от румсървис често беше счупена и скрита на парчета под леглото, по стъклата и
огледалата се виждаше всичко – от грим до отпечатъци от пръсти. Обноските при
хранене демонстрираха по-скоро липсата на елементарни хигиенни навици – влизаха в
ресторантите с пижами и халати и започваха да се хранят като варвари. От свои колеги
знаех, че по време на гурме вечери всеки повишава тон и крещи, изпускат се прибори и
посуда, мляска се.
Стиснатостта е първо и най-важно качество за всеки западняк, който иска да
плати за най-евтината каюта, до която няма асансьор, и после да изразява недоволство
защо трябва всеки ден да се изкачва по стълбите. Най-често обслужващият персонал
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получава бакшиш между 5 и 15 евро, въпреки че чуждите граждани, за които се грижи,
са много заможни или имат висок социален статус.
Времето, прекарано в работа на круизен кораб, успя да разбие всяка моя
илюзия, че чуждото е по-сладко от своето. Оттогава оборвам всеки, който започне да
убеждава сам себе си колко по-добър е човекът от Запада, защото не всеки е такъв,
какъвто изглежда отдалеч. Един човек без възпитание и елементарни обноски не може
да е пример за подражание, затова не бързайте да поглеждате в чуждата паница, защото
току виж сте разбрали, че вашата е много по-хубава...
Преслав Вацов: ...Израснал съм в курортен град и срещите ми с чужденци не са
изолирани случаи. Виждал съм приветливи възрастни германци, разхождащи се по
центъра на Варна, както и търкалящи се по улиците на курортните комплекси пияни
англичанки на по 16-17 години. Случвало ми се е руски баби да ми крещят неистово
само защото не съм оправдал очакванията да им отговарям на руски език. Моите баби и
дядовци не са ходили на почивка в чужбина, защото даваха парите си за лекарства, но и
да бяха успели да идат, в никакъв случай нямаше да си позволят да се държат толкова
фриволно. И това не само заради консервативното си възпитание.
Юлия Славчева: Българинът приема чуждостта с любопитство и доброта
Това, което става, слушаме и четем през последните години, считам, че не е
характерно за българите. В нашия бит е имало добросъседски отношения, при нужда
помощ от съседа, осигурена добросърдечно и без задни мисли. Хората не са
подминавали паднал човек на улицата, спазвана е дисциплината по пътищата. Към
пострадалите хора е проявявано съчувствие и споделяне на болката. За съжаление тази
добросърдечност е изтрита от грубия меркантилизъм. Случи ми се на почивка край
морето семейството ми да бъде погрешно идентифицирано като семейство от западна
нация, с руси коси и сини очи – започнаха да се държат сервилно с нас с надеждата да
получат валута. Разбирайки, че са сгрешили, отношението се промени.
А дали сме толкова лоши? Дали Бай Ганьо, чийто образ е станал нарицателно
за „лошите” български нрави, е толкова отрицателен? Не мисля. Българинът е
предприемчив. Бай Ганьо тръгва с дисагите да продава розово масло. Българинът е
гостоприемен. Ако Иречек му беше дошъл на гости, той би заклал агнето, за да го
посрещне. Стереотипът Бай Ганьо, според мене, е неправилно тълкуван като изконна
българщина единствено в негативен смисъл.
Много от моите познати заминават, принудени от липсата на професионална
реализация. Връщат се в отпуските, привлечени от родния край, но накрая пак
заминават заради работата си и живеят в два различни свята със смесени представи за
свое и чуждо. Имат усещането, че вече са чужди в България и неприети в „таз пуста
чужбина”. И въпреки добрата професионална реализация, сравнително добрите битови
условия, социалната адаптация е далеч по-трудна. Там липсва добрият съсед, с колегите
взаимоотношенията са категорично само служебни и твърде често се озоваваш във
вакуум.
В нашия край има заселници чужденци, които за пръв път виждат и откриват
България, някои от тях се трудят и дори създават работни места за нашите сънародници.
Красотата и спокойствието на нашата земя ги очарова. Въпреки това те запазват
традициите на своите предци. Като се започне от кухнята, обичаите и празниците.
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Закупуват и обновяват запуснати имоти в обезлюдените в региона села. Може би
тяхната адаптация е по-лесна на фона на по-големите социални осигуровки. Не по-малка
заслуга за лесното им интегриране има и добротата и толерантността на нашите
сънародници. Въпреки разликата в обичаите ние ги приемаме. Те се опитват да танцуват
нашите народни танци, да усвоят и надмогнат нашите неравноделни тактове, опитват се
да пеят нашите народни песни, ходят в читалищата. И въпреки че нашите обичаи за тях
са екзотични, лесно или трудно, те се стараят да ги приемат.
Веселина Бодурова: Толерантност и спазване на правилата
След промените в България през 1989 г. пред нас се разкри възможността да
пътуваме в чужбина и да посещаваме държави, които бяха извън така наречения
„социалистически лагер“. Първото ми пътуване беше до Лондон. Моя приятелка, която
от години живееше там и вече беше станала английски поданик, ме покани да я посетя.
Пътувахме заедно и след като кацнахме на летището, се наредихме на опашката пред
гишетата на Паспортен контрол. Дойде моят ред и застанах на гишето. Пред мен
стоеше огромен сикх, с гигантска чалма и брада до кръста. Изплаших се. Служителят
беше изключително любезен и няколко пъти ме помоли да дам паспорта си, но аз бях
замръзнала. Говорех три чужди езика, но в този момент не бях в състояние да кажа нито
една дума на който и да е от тях. Приятелката ми веднага се притече на помощ и докато
му подаваше документите ми, взе да обяснява колко съм била развълнувана и
притеснена от пътуването. Той се усмихна, каза, че няма проблем и зададе следващия
си въпрос – „Вие семейство ли сте?“. Това вече ме срази и окончателно загубих дар
слово. Темата за гей браковете беше абсолютно табу в нашето общество преди
промените, а и до днес не се толерират подобни взаимоотношения и българското
законодателство не позволява бракове между хомосексуални партньори. В
Обединеното кралство обаче това беше нещо напълно нормално и много често срещано
явление.
Прекарах достатъчно дълго време в Лондон и успях не само да разгледам
невероятните исторически, архитектурни и туристически забележителности, но и да
опозная живота и бита на лондончани. В този мегаполис могат да се срещнат
представители на всякакви култури, религии и националности. Това, което ме впечатли,
е толерантността, с която се отнасят един към друг. Те работят, живеят, общуват
помежду си, като всеки от тях носи белезите на собствената си култура и едновременно
с това всички зачитат и се подчиняват на традициите и законите на Короната.
С типичен пример за интеркултурност се сблъсках, когато посетих друга
приятелка в Лондон. Тя беше омъжена за португалец, имаха двама сина. Прекрасно,
задружно, весело и много шумно семейство. Те заявиха, че у тях винаги е празник,
защото се честват всички български, португалски и британски празници. Големият им
син говореше без акцент английски, български и португалски, а малкият беше много
смешен, защото във всяко изречение използваше думи и от трите езика. Беше си създал
нещо като собствен език и успяваше да комуникира без проблем с всички. Те отдавна
бяха навлезли в „третото измерение“ и се чувстваха прекрасно там. По въпроса с
религията бяха взели най-доброто решение. Той e католик, а тя – православна
християнка. Децата бяха запознати и с католицизма, и с православното
християнство, а родителите казваха, че оставят на всяко от тях само да реши като
порасне коя религия да изповядва.
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Глобализацията и миграцията създават предпоставки за все по-нарастваща
транскултурност. Най-ясно тя е изразена в европейските и американските
мултикултурни мегаполиси. След като посетих и други държави и се запознах с
различни култури, стигам до извода, че най-важните условия за успешното
съществуване и развитие на мултикултурните общества са толерантността, която
трябва да има между представителите на отделните субкултури, и спазването на
законите на държавата, в която живеят.
Ивелина Дойчинова: „Аватар“ – един експеримент с толерантността
Във филма се противопоставят две различни култури, два различни свята – този
на човеците и този на съществата нави, но нима това не е препратка към миналото на
хората и техните нашествия на различни континенти и поглъщането на култури, които
днес наричаме колонии. Желанието на „белите“ да завладеят този прекрасен пандорски
свят и да претопят тези изостанали раси кореспондира с желанието за завладяване на
света в миналото. Религията също е намесена чрез култа към Майката природа и всички
нейни творения. (Тук да вметнем, че Ватикана загуби своята толерантност, като се обяви
против филма и идеята за екорелигия). Режисьорът Джеймс Камерън поставя духа на
човека в тялото на нави, за да „види“ (”I see you” – виждам те, разбирам те, усещам те,
познавам те) съществата от Нави чрез техните преживявания, т.нар. емпатия. Със
смяната на телата започва и акултурацията на индивида – научава техния език,
порядките и обичаите им, възприема поведението им до довършването на образа като
един истински нави.
В заключение ще кажем вълшебната думичка за мир на Земята – толерантност
– умението да приемаш чуждостта на другия, да уважаваш неговите дори и непонятни
за теб действия и мислене, да виждаш отвъд материалното, като се потопиш в неговия
различен духовен свят с висшата форма на самоосъзнаване и на това, къде си ти –
малката прашинка в този огромен мултикултурен свят. Ето едно от посланията и от
музикалния свят:
...Now I’m not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come into any conclusions
Try walking in my shoes
(“Walking in my shoes”, Depeche mode)
Вирджиния Чирпанлиева: Космополитизъм в действие
В днешния отворен свят пътуванията „зад граница“, особено за по-младите
хора, вече не са нещо екзотично, рядко преживявано и дългоочаквано. Все по-често
пътуваме „навън“, събираме впечатления за различните от нас, обогатяваме се и се
радваме, че можем и ние да бъдем интересни за нови и непознати хора. По различни
поводи съм пътувала десетки пъти в Европа. Говорейки няколко езика и вече с опит от
многократните си посещения, все по-рядко се чувствам чужденка навън. Напоследък се
замислям за пътуване извън пределите на Стария континент, за Африка, Азия, Америка
и, защо не, Австралия. В последните десет години нито за миг не съм се чувствала на
чуждо място в Германия, Италия, Чехия, Унгария, Холандия, Австрия, Полша,
Словакия, Гърция, Сърбия, Румъния. При последните си пътувания открих, че всъщност
най-интересни за мен си остават местните хора, независимо къде се намирам –
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подредените немци, гордите чехи, лежерните гърци, веселите италианци,
гостоприемните унгарци, амбициозните млади румънци...
През една мразовита мартенска утрин за първи път стъпих на европейска земя.
Бях много млада, със съзнанието, че отивам да живея „в чужбина“. Първата ми
истинска, горчиво-сладка среща с чуждостта. Чужд език, чужди нрави, чужди хора,
чужди ястия, които, като опитах, някак не се оказаха в спектъра на приятните
изживявания. Не знаех и дума чешки освен общите за славянските езици думи, които
често имаха точно обратното значение. Куриозни ситуации на неразбирателство с моя
милост в главната роля не липсваха почти всеки ден. Можем да прибавим към това и
липсата на какъвто и да било житейски опит, което тогава считах за абсолютен минус,
а днес – за приключение, което вероятно няма никога повече да се повтори.
Трябваше да живея в Чехия доста време, а не знаех нищо за чехите, за навиците
им, за културата им, за езика им. Имах спомени за нещичко от детството си, когато
заедно с родителите си гледах нашумелите соцсериали „Болница в края на града“,
„Жената зад щанда“, „Арабела“ и „Господин Тау“. Въпреки моята жажда да опозная
страната, хората и бита им, в началото трябваше да изпия на големи глътки няколко
горчиви чаши. Тогава нямаше как да си дам сметка за факта, че живеехме в малък,
провинциален град, където бяхме единствените чужденци, някакви страшилища за
повечето хора, „екзоти“ за други и само за незначително множество хора – нормални
човешки същества. Много по-късно срещнах прекрасни хора, за които общуването и
приятелството помежду ни бяха също толкова ценни и обогатяващи, колкото и за мен.
Минаха дни, месеци и години. Забелязах, че колкото по-дълго живеех сред тези
хора, толкова повече изчезваше тази „чуждост“, която ми изглеждаше непреодолима в
началото. Раждането на второто ми дете отключи в иначе дистанцираните и
самодостатъчни си съседи и колеги едно невероятно приемане, близост и дори обич.
Създадох първите си приятелства с добри хора, за които си спомням и до днес, и с които
се старая да поддържам връзка. Повечето не знаеха нищо за България и свързваха моята
страна само с мен и моето семейство. Стараехме се да не пропуснем възможността да
представим България в най-добра светлина.
Едно от най-запомнящите се преживявания е празнуването на нашия
национален празник с колеги и приятели в специално наета хижа в красивата планина
Подкрконош, в чието подножие всъщност живеехме. Изпратихме специални покани,
изработихме мартеници за всички, взехме назаем народни носии от Българското
училище в Прага и облякохме половината гости с тях. Приготвихме баница, шопска
салата и други български вкусотии, подарихме книжки с рецепти, изготвени от нас,
малко непрофесионално, но от сърце. На 3 март 2002 г. двама българи, две малки
българчета и петдесетина чехи в затънтения източночешки край играха български хора
и ръченици до късно през нощта. Цяла вечер се забавлявахме, изпитахме познанията им
за нашата страна с викторината „Познавате ли България?“, връзвахме мартеници,
разказвахме за хан Аспарух, Левски и Вазов.
По това време вече усилено учех чешки, четях книги, гледах филми и днес мога
да се похваля, че със сигурност съм изгледала повече чешки филми от повечето чехи.
Имена като Милан Кундера, Милош Форман, Ян Хржебейк и Петр Ярховский са високо
почитани в моето семейство. Когато след пет години трябваше да се върна в София, част
от мен беше се превърнала безвъзвратно в една истинска češka. Вече почти петнайсет
години любовта ми към тази страна, към златна Прага и към тези хора расте и обогатява
моите деца и приятели.
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Днес все още приготвям кнедлики за моето семейство, все още гледаме чешки
филми, няколко книги от чешки автори са преведени от мен и съпруга ми, една
незабравима вечер, посветена на Ян Хус, беше организирана от мен и посетена от
тогавашния чешки посланик в България. Ако човек може да има втора родина, бих
казала, че аз вече имам.
Юлия Радова: Две родини, два езика, две култури – това е огромно богатство
Родена съм в Казахстан. Голямата част от живота ми е минала далеч от тук –
почти на 5000 км от България. Когато пристигнах в България, всичко ми беше поразлично, по-чуждо, по-странно, дори непонятно, въпреки че част от корените ми са
български. Всичко беше различно – нрави, обичаи, манталитет, времето и хората.
Чувствах се чужда в земите, където са живели моите прадеди. Това се дължеше основно
на незнанието на езика, но с времето, когато езиковата бариера „падна“, започнах да
откривам известна прилика предимно в житейски план. Освен езиковата бариера
прескачах и другите – една след друга, като спринтьор, трениращ бягане с препятствия.
Постоянно срещах най-различни трудности – в търсенето на работа, в сключването на
социални контакти. Поредното препятствие беше документалният въпрос –
легализации, заверки, преводи и много други детайли от бюрократичната машина.
Справих се и с това. Въпреки трудностите не съжалявах нито за миг за своето
преместване. Защо да съжалявам? Преди имах една родина, един майчин език, родих се
и пораснах в едната култура, сега имам две родини, два езика, две култури, а това е
огромно нематериално богатството. Рязкото разграничаване на свое и чуждо, което
толкова силно усещах в самото начало, се стопяваше като голям айсберг в топло море.
Всеки срещнат от мен човек в България допринасяше за пълното изчезване на
усещането за чуждост. То се трансформира в близост. Манталитетът ми на билингва
винаги ще остане в съзнанието ми, но бариерите са унищожени завинаги. Далечното
стана близко, чуждото стана свое. България е моята страна, моята родина с
покоряващата си многовековна история и култура. Днес и сега не мога да си представя,
че всичко ми е било толкова чуждо. Колкото патетично и да звучи, но аз се гордея с
това, че децата ми рецитират стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“.
Теодор Йорданов: Планетата е за всички!
В моя град живеят българи, турци, роми, евреи. Заселиха се и доста арменци.
Винаги съм бил толерантен към всички етноси. Приемал съм всеки такъв, какъвто е.
Неведнъж като дете съм играл футбол с деца от различен етнос и никога тези различия
не са били пречка в нашите отношения. Не съм чувствал заплаха от тяхна страна или
страх, че могат да ми навредят. Сега продължавам да бъда толерантен. Заобиколен съм
от хора с различна религиозна култура от моята. Тук, в университета, край мен се чува
различна реч. Това не ме дразни особено, но все пак мисля, че в едно българско учебно
заведение би трябвало да се говори на български език. Предвижда се в скоро време в
училищата да се въведат часове по религия. Аз мисля, че това не е правилно, тъй като
по този начин умишлено се показват различията между хората.
Скоро се случи нещо, което потресе не само мен, но и хората в целия свят –
терористичните атаки на ислямисти в зала ‘Батаклан’ в Париж и на националния
стадион ‘Парк дьо Пренс’ по време на мача Франция – Германия. Много невинни хора
пострадаха от така наречените религиозни войни. Не мога да приема, че тези младежи

226

на моята възраст са способни да пожертват собствения си живот и живота на много
невинни хора в името на своя религиозен фанатизъм. Осъждам техните действия.
Планетата е за всички! Водата и въздухът са за всички! Какво сме ние, хората?
Гости на този свят. Дошли сме за малко и ще си отидем, но важно е какво ще
оставим след себе си. Нека това не бъдат войни, разрушения и смърт.
Росица Цанева: Срещите ми с чуждостта са моята съдба
Целият ми път досега е съпроводен с многобройни срещи с чуждостта, тъй като
и образованието ми, и работата, и животът ми преминават в многоезична среда.
Чуждост, която в началото изучавах с интерес, наблюдавах, опознавах, която дори ме
стресира и доведе до културен шок в един момент. С течение на времето след поинтензивните ми срещи с чужденци, живота ми в Германия и Австрия, постоянните ми
пътувания из Европа и мултикултурната динамика, в която живея, се потопих съвсем в
чуждостта, претопих разликите и като един хамелеон гъвкаво и динамично улавям всяка
ситуация, както и не усещам много ярко елементите на другостта, които правят видимо
впечатление на останалите хора.
Като начало се сблъсках с чуждостта в училище, където ни преподаваше
германец. Логично той се отличаваше от българските преподаватели със своята
преувеличена взискателност, педантичност и точност. Той, от своя страна, също
преодоляваше по своему културния шок България. В началото всичко му изглеждаше
хаотично и неорганизирано – движението по улиците, хората; слушахме с часове
изявления как е хубаво и подредено в Германия, колко затънали сме ние, българите. В
същото време този представител на точната индивидуалистична култура седеше всеки
ден в една типична българска кръчма капанче и си хапваше свинско джоланче с кисел
чесън, пийваше винце като типичен българин, който си угажда на душичката. Годините
минаваха, германецът някак си обикна България и хаоса тук, искаше да остава все подълго и по-дълго, Германия някак си отшумя в неговите представи като символ на
щастие и най-накрая си купи къща в едно българско село.
При престоя ми в Германия по-късно заминах с една илюзорна и наивна
представа, че съм подготвена за живота там и имам амбицията да се интегрирам след
цялото ми чуждоезиково обучение и опознаване на тази култура в училище, и по-късно
в университета. Състоянието ми бе по-скоро едно неприемане на ситуацията и
постоянно сравнение с България. Точно тук е абсурдът, след цялата ми подготовка и
старание през годините преди това, на практика нещата се разминаваха. Ежедневието
ми преминаваше сред много култури, живях с най-различни националности в
студентското общежитие, всеки със своите особености в бита и възприятията за света –
учудваше ме например как чистите и педантични германци си мият чиниите (накисват
ги в препарат и ги избърсват в кърпа, без да ги слеят с вода). Опитах храни от найразлични кухни, наблюдавах как отделните групи етноси се капсулираха и търсеха
опора помежду си. Така беше и с българите – нашите събирания бяха най-веселите,
всички нации искаха да присъстват. Някои българи така и не пожелаха да имат контакт
с германци, други не искаха контакт с българи, но всички изпитваха носталгия по
България. Един приятел там казваше: „Трябва да се пречупиш”, каквото и да означаваше
това, трябва да приемеш чуждото, да го направиш част от теб, да преглътнеш
българската гордост, щом имаш амбицията да живееш тук. Имах нещастието да прочета
точно там „Германия, мръсна приказка” на Виктор Пасков, което усили афекта. В
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началото всичко ми беше познато и интересно, с времето подреденото и структурирано
ежедневие създаде хаос у мен, обърка ме, липсата на слънце буквално и преносно в
човешките взаимоотношения ме подтикнаха да се върна към корена, да усетя отново
идентичността си. Камъкът си тежи на мястото. По-голямата част от българите около
мен направиха същия избор и там останаха само „пречупените”. Много от хората, които
се върнаха, все още живеят с мисълта за Германия, както и всички тези млади българи,
които са опитвали живота извън България, продължават да живеят между повече
култури и да създават от това своя собствен житейски пъзел.
В хотела, в който работех преди време през един летен сезон в България, се
появи една котка в ресторанта. Управителката нареди на поддържащия персонал да я
занесе до близкото село по-далеч и просто да я пусне там, за да не се върне отново.
Бдителна германка със самосъзнание на природозащитничка обаче забеляза липсата на
котката и потърси обяснение за това. Настояваше да види котката и не вярваше, че
никой не е сторил зло на клетото животинче. Отряд за бързо реагиране претърси цялото
село и накрая донесе все пак подобна котка, но не същата. Дамата забеляза, че това не е
същата котка, обвини хотела в убийство на животни и заплаши, че ще алармира
природозащитни организации в Германия, за да срине имиджа на хотела. Аз участвах
през цялото време като преводач в ситуацията и накрая, след всички опити и
няколкодневни усилия, не можах да я убедя, че всичко е наред. Как да е наред, като тя
идва от общество, където хората живеят охолно, та и животните, и те покрай тях, за нея
българите бяхме варвари.
Руснаците са близки до нас като манталитет и език и не намирам нищо странно
в поведението им. Но моите австрийски колеги, които станаха свидетели на един техен
ритуал, бяха изумени. За 6 януари – Богоявление и Руската Нова Година – руските
туристи решили да си спазят обичая, да се изкъпят в реката за здраве. Рекичката
преминава покрай курортно селце в Алпите. За тях е нещо напълно нормално и в реда
на нещата, спазват традицията, която съществува и в България. Но не така мислят
австрийците, идва местната полиция и всички са смаяни. От друга страна, руснаците се
учудили защо им забраняват да се къпят при положение, че рекичката е малка, няма
опасност и не правят нищо нередно. След това за край се утешиха със солидно
количество водка, както подобава на „широката руска душа”.
Следващият ярък етнос, с който бях конфронтирана, бяха израелските туристи
по нашето Черноморие. Тази нация се отличава абсолютно навсякъде, където и да е,
винаги са по-значими и по-важни от останалите, говорели си с Господ, според тях.
Почти всеки от тях се изтъкваше като нещо по-специално и наред с лъжите, че празнуват
рожден ден или някаква годишнина точно по време на престоя си в хотела и заслужават
по-ВИП обслужване от останалите, прикриваха и броя на децата само и само да не
платят допълнително. Събрани на едно място, те представляваха изключително шумна
и бомбастична група, много повече от италианците и други южни народи. Трябваше ми
много време, търпение и усилия да свикна с тях и благодаря на един приятел, български
евреин, който ми помогна да навляза в тяхната „народопсихология“, тъй като
единственият начин за разбиране на поведението на другите е в контекста на тяхната
култура.
В този ред на мисли ще спомена и арабските туристи, с които работя от известно
време. В началото имах силни предразсъдъци към тях, както и всички австрийци около
мен, неразбирането се дължеше по-скоро на непознаването им. Те наистина са устроени
по друг начин, западният стрес и динамика липсват, идват от пустините, големите жеги,
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не спортуват, не пият алкохол, лежерни са, дори мързеливи, чувството за време при тях
е много разтегливо понятие, типична полихронна култура. Закуската в хотела е обявена
за 8:00-10:00 ч., те идват в 10:30 ч., за разлика от ранобудните западноевропейци, и
очакват да бъдат обслужени като дубайски шейхове. Хранят се предимно в арабски,
турски или индийски ресторанти, където храната е близка до тяхната. При хотелска
резервация никога не се знае колко точно човека ще дойдат, тъй като семействата са
многолюдни. Пътуват много, движат се заедно, компактно, мъжете от семейството са
винаги първи, говорят открито, пазарят се, докато жените са на заден план, почти винаги
забрадени и мълчаливи. Всички – и млади, и по-възрастни – говорят английски,
повечето са добре образовани и богати, пазаруват много и основно скъпи неща, всички
притежават скъпа техника. Ценят семейството си и по-възрастните, имат много деца и
в този етнос почти няма случаи на разводи, което се обяснява с тяхната религиозна
принадлежност. Щом вникнеш в техния манталитет и се отнесеш учтиво с тях, те
отвръщат със същото и изразяват искрено своята благодарност.
Скандинавците са друг интересен случай – движат се в затворени групи,
противно на англичаните например, докато шведи, датчани и норвежци контактуват в
повечето случаи помежду си. Спортни натури са, много подвижни, лошо време за тях
не съществува, има само лошо облекло, казва една норвежка поговорка. Имах един
приятел норвежец, който поиска да разгледа България. Донесе си пътеводител, посочи
ми сам местата, които иска да посети. Веднага се влюби в топлото слънчево време,
истинския вкус на храната, сърдечните отношения между хората. Поиска да види и
много църкви и манастири. Беше много учуден колко суеверен и мистичен е нашият
народ, именно това не можа да разбере и си тръгна с лека доза културен шок. В Норвегия
подреденият и добре устроен живот кара хората да разчитат сами на себе си и да
планират бъдещето си спокойно, една дългосрочна култура. Протестанската църква там
няма особено голяма роля, докато българите, живеещи в краткосрочна перспектива,
разчитат на някакви суперсили и чудеса да сбъднат желанията им и да ги направят
щастливи.
През последните години животът ми преминава между Австрия и България в
една мултикултурна среда. Австрия е кръстопътят между Изтока и Запада, повлияна е
много силно от славянския елемент („Във Виена започва Балкана” – Илзе Тилш) и
създава добър баланс между различни култури. Аз се чувствам също по средата, може
би затова се адаптирах и не сравнявам вече с България, както преди време,
приспособяването ми се случи естествено и плавно, имах вече опита отпреди,
преработих в голяма степен чуждостта и се опитвам да намеря във всяка култура това,
от което имам нужда. Това, което имам в Австрия, липсва в България, и обратното.
Срещите ми с чуждостта са моята съдба и се опитвам да се чувствам навсякъде добре,
без да губя идентичността си, която се надгражда, обогатява и развива в позитивен
смисъл.
Даниела Павлова: Мултикултурализмът и метаморфозите на космополита.
Родината като чуждост
С два куфара, пълни със сълзи очи от мъка, че оставях семейството си, и с много
голям страх от неизвестното, все пак направих тази смела крачка и на 1 ноември 2002
година кацнах на американска земя. Мъжът и жената, които дойдоха да ме посрещнат
на летището, ме бяха наели като детегледачка за сина си – работа, която намерих по
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интернет и много удачен за мен вариант от самото начало, защото имах осигурени
подслон и заплата.
Никога няма да забравя усещането, когато се събудих в тяхната огромна къща
на другия ден. Седемте часа разлика ми се струваха толкова плашещи, все едно бях
изстреляна на Луната. Отворих прозореца на стаята си, за да влезе чист въздух, и дали
си внуших или не, но дори въздухът беше стерилно различен и му липсваше онова
сладко българско ухание. Много скоро се сблъсках с редица проблеми от чисто битово
естество като например това, че сешоарът, който си бях взела от България, нямаше да
ми свърши работа, тъй като контактите в Америка бяха различни; месечният план за
мобилния ми телефон отчиташе всички минути, които съм говорила, без значение дали
аз съм набрала другия човек или той – мен; цените, които виждах изложени под стоките,
не включваха щатските и федерални данъци и бях неприятно изненадана на касата, че
трябваше да доплащам още 15% от стойността на моите покупки; по тротоарите нямаше
пешеходци, защото всички се придвижваха с коли – когато веднъж съвсем случайно
видях един мъж да върви към мен на улицата, той ме поздрави, а аз от страх да не ми
направи нещо, побягнах в обратната посока! Колко ли нелепо съм изглеждала в очите
на този човек. Сега като се сещам, се разсмивам при тази мисъл, но тогава, макар да
бях много добре подготвена по Хемингуей и Чомски от университета, аз всъщност
нямах никаква идея за американската култура и техния начин на общуване.
Помня как в началото не разбирах много добре различните диалекти и когато
ми се наложи на следващата си работа като рецепционистка в хотел да правя резервации
на гости от южните щати, трябваше да моля колеги „да ми превеждат“. Изминаха около
2-3 години, докато в крайна сметка успях да се интегрирам добре в това толкова
разнообразно на всякакви култури общество. Работата на рецепцията в хотела всъщност
беше основополагаща за моето приобщаване към американската култура, не само
защото ухото ми беше вече добре тренирано за всякакви акценти и диалекти на хора от
цял свят, но можех да давам полезна информация на гостите за града, за ресторантите,
за забележителностите и магазините наоколо.
По-късно започнах друга работа в един малък семеен бизнес, който
предоставяше екскурзоводи за столицата на САЩ Вашингтон, а офисът ни се намираше
точно до Белия дом. Не знам защо, но чувството да ходиш на работа всяка сутрин с
метрото, да минаваш през известната верига за кафе „Старбъкс“, набързо да си поръчаш
„гранде карамел макиато с нискомаслено мляко“ и да поемеш към входа на сградата, в
която се намираше моят офис, ме караше да се чувствам едва ли не като някаква
американска офис служителка, чийто образ често се представя в американските филми,
обикновено на фона на някаква забавна музика. Това беше моята „фасадна
модернизация“. Ходех по конференции из цяла Америка. Много скоро се сертифицирах
като официален екскурзовод за района на Вашингтон и покрай самото обучение научих
изключително много за американската история.
Обичах работата си, обичах общуването с хората, обичах колегите си и се
чувствах прекрасно, докато един ден съвсем случайно не намерих обява за работа, която
гласеше, че Държавният департамент на САЩ набира инструктори по български език и
култура за своите дипломати и консули, които задължително трябва да преминат през
6-месечно обучение по езика на страната, в която ще бъдат изпратени за следващите две
години. И така, след дълга, и бих казала, успешна, приятна, но вече и изживяна кариера
в сферата на туризма, реших, че е време за промяна. Не случайно новата ми позиция се
казваше „инструктор по български език и култура“, защото моите курсисти трябваше
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не само да разбират и говорят свободно езика ни, но също така и да говорят по
конкретни теми, свързани с нашата култура, като например: националните ни празници
и обичаи, историята ни и националните ни герои, нещата, с които България е известна
по света като киселото мляко, розовото масло, Джон Атанасов, Христо Стоичков и т.н.
До този момент нямах представа колко трудно е всъщност да се преподава български
език на чужденци, но след като се сблъсках и с това предизвикателство, мисля, че си
давам ясна сметка за това колко богат и разнообразен е нашият език, макар и да няма
много логика в него понякога, както в следния пример: Българите казваме „свят“ –
„световен“, но „цвят“ – „цветен“, нещо, което беше трудно за обяснение, след като един
от моите курсисти остана много изненадан, че „цветовен телевизор“ не било правилно
да се каже, след като той толкова логично и обмислено си бил построил прилагателното,
съдейки по правилото на думичката, която знаел. В тази връзка е излишно да казвам, че
по време на езиковото обучение с първите си курсисти се натъкнах на изключително
комични ситуации, но те успяха да ме подготвят още по-добре за бъдещите ми ученици
и да подобрят подхода ми на преподаване.
За съжаление тази работа не продължи много дълго, тъй като броят на
курсистите ми спадна и се наложи да ме съкратят за известно време, докато не се появи
нова група, която да подготвят за американското посолство в София. Съвсем естествено
това ми се отрази доста депресиращо, тъй като ми липсваше преподаването, а и не
можех да разчитам повече на сигурен доход. След няколко опита да се реализирам в
други сфери, няколко неуспешни лични връзки и намаляващи срещи с приятели, които
вече бяха създали семейства и нямаха същото време, което преди прекарваха с мен, се
почувствах изключително самотна и безцелна в забързания космополитен град, в който
живеех. Макар вече отдавна да бях с американско гражданство и напълно приобщена
към американското общество, след 13 години жителство и работа там, взех решението
да се прибера окончателно в България. Това преживяване само по себе си ми напомни
донякъде за първоначалния шок, който изпитах в първите дни, когато пристигнах в
Америка. Сега обаче трябваше да се върна към корените си, към мястото, от където
бях излязла, а то до известна степен ми се струваше „чуждо“ и ме плашеше, защото
аз нямах уменията да живея сред българите в България, та аз дори нямах почти
никакъв професионален опит тук и не знаех дали ще мога отново да стана част от
българската общност. За моя огромна радост намерих много „сродни души“ в лицето
на колеги, живели дълго време в чужбина, и куриозното е, че почти всеки се беше
завърнал по същите причини, които ме доведоха и мен в България – на първо място,
липсата на семейството и близките хора, нуждата да „принадлежа“ към дадена общност,
а не просто да съм малка част от нея, новопородилата се любов към България, идеята,
че само ние ще можем да спасим и оправим нашата родина и ред такива мисли, които
допринесоха за моето окончателно завръщане.
Две години по-късно аз все още съм тук, макар да признавам, че има моменти,
в които много силно искам да се върна обратно в Америка, тъй като там съм прекарала
по-голямата част от съзнателния си живот, а от България пазя най-милите си детски
спомени. Битката, която ежедневно се води в съзнанието ми между „своето“ и
„чуждото“, е огромна, защото чувствам, че съм част и от двете култури, така, както
чувствам, че са ми и еднакво чужди понякога. Много тежка се оказва мисията на хората
с двойно гражданство, защото са като деца с две майки и двама бащи, разкъсвани между
две къщи, а накрая може би никога няма да узнаят кое е истински тяхно и къде точно е
мястото им в действителност.
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Мария Христова: Франция: колкото и да се стараеш да бъдеш приет, това се
оказва почти невъзможно
Моят личен опит с чуждостта е свързан с обучението ми във Франция. Във
Франция хората са доста затворени към чужденците. Отнема много време, за да
започнат да те приемат, да бъдеш част от техния живот. За разлика от българите, които
са много по-отворени и лесно създават приятелски отношения. Французите поддържат
много изкуствени взаимоотношения. Усмихват ти се, държат се дружелюбно, но в
крайна сметка пазят дистанция. Въпреки усилията човек често не може да се почувства
на мястото си и носталгията към дома се засилва.
Но при французите това е начин на живот. Още от ранна детска възраст децата
се отделят от родителите. Майчинството във Франция е около 6 месеца. След това
децата ходят на ясла. Там не ги гледат бабата и дядото, а бавачки. След навършването
на 18 години повечето деца напускат семейството и заживяват свой собствен живот.
Когато родителите им идват на гости, те отсядат в хотел. За мен това е трудно
разбираемо. Ние в България сме възпитани по друг начин, семейството за нас е много
важно и като цяло отношенията в семейството са много различни.
Затова още в началото на престоя ми във Франция, като много други, създадох
приятелства с испанци и италианци, чиято култура е доста по-близка до нашата.
Много е популярно мнението, че французите са шовинисти. Студени и
затворени към другите.
Колкото и да се стараеш да бъдеш приет, това се оказва почти невъзможно. Те
са затворени и те допускат до едно определено място. Което за мен не е достатъчно, за
да създадеш пълноценни социални връзки. Това бе и причината да се завърна в
България.
Явор Костадинов: Като испанците сме, ама не съвсем...
Последната ми среща с чуждостта бе заминаването ми по програма Еразъм+ в
Кордоба – Испания. Държавата и нацията донякъде ми бяха познати от предишни
посещения там, но сега бе различно, тъй като се сблъсках с учебна институция и
образователната им система. На пръв поглед испанците имат близък до нашия
манталитет. Забавляват се, хранят се и пият като нас, българите, но в културноисторическо отношение, що се отнася до националните празници и обичаи, са много поразлични. Oбичат и уважават традициите си. Задружни са. Когато е официален празник,
оставят работата и се отдават на празника. От сутринта домове, улици, паркове, музеи,
катедрали, барове и ресторанти са пълни с хора, смеят се, общуват с всеки и са изцяло
отдадени на така наречената фиеста.
Когато за първи път посетих ректората, ми направи впечатление огромната и
масивна средновековна сграда. Имаше голяма поддържана градина с много цветя,
растения и функциониращ фонтан пред нея. Вътре бе просторно, на входа стоеше
униформен с костюм, любезен служител, който ме упъти интелигентно как да намеря
човека, който ми трябва, и да стигна до определеното място. Посрещна ме красива и
също много любезна дама – менторът, която ме предразположи веднага, от първата
среща. Предложи ми кафе или чай, попита ме как съм пътувал, поговорихме си приятно.
След това ме представи на неин колега, за да обработим документите покрай
пристигането и началото на обучението. Изпратиха ме и ми казаха, че по всяко време,
когато реша, мога да звънна, ако има проблеми и въпроси.
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Отидох на другия ден във факултета. Уютна сграда, която те предразполага да
учиш. Първият етаж – тип голямо фоайе, в което имаше компютри (съвременен модел)
и безжичен интернет с висока скорост, за да можеш винаги да си свършиш бързо и
удобно работата в интернет пространството. Табла с всякаква информация, свързана с
университета. Афиши, плакати и флаери за предстоящи събития и екскурзии. За миг ми
мина през съзнанието, че студентският живот кипи и това няма нищо общо с България.
Появи се менторът и събра всички чужденци по програмата. Раздаде ни hoja (това е лист
с информация и схема на зали и мероприятия) и план как ще премине денят. Заведе ни
в зала за конференции с много добре обзаведена техника. Там ни очакваше и ректорът,
който се представи – говореше няколко езика. Запозна ни с историята на университета,
правилата и с друга допълнителна информация, от която разбрах, че предлагат
възможност за студенти да започнат работа в университета като асистенти в
библиотеката и други отдели. Другото, което ми направи силно впечатление е, че няма
голяма администрация, изискваща много ненужни разходи (а не като при нас – само
заплатаджии). Направихме пауза, в която имаше кафе и вода, безплатно от
университета. През това време се запознах с колеги от много държави: Финландия,
Дания, Франция, Чехия, Полша и дори от Мексико и Бразилия. Бяха много възпитани
всички, всеки бе открит да общува с всеки без високомерие, независимо от социалния
му статус и външен вид. Разменяха си телефонните номера за връзка в случай, че някой
има нужда. Поговорихме си добронамерено и позитивно и се върнахме в залата, където
ни очакваха няколко други институции да презентират инструкции и указания.
Специалисти представиха инструкциите точно и ясно. Всички говореха английски. В 14
ч. отидохме на официален обяд в кафето на университета, което бе чисто и приятно
място. Сервираха безалкохолни традиционни напитки, салати, предястия,
специалитети, десерти. Пожелаха ни приятен престой и успешно приключване на
програмата.
В заключение мога да кажа, че испанците, макар и с близък до българския
манталитет, са много по-дружелюбни и предразполагащи от нас, българите. За тях е
чест и удоволствие да се срещат, общуват и помагат на определена диаспора, която,
макар временно, е част от тяхната държава. Винаги са готови за съдействие и помощ,
нищо че и тяхната историческа съдба не е била лека. Имали са тежки робства и в
момента животът им не е толкова спокоен, но за разлика от нас, българите, които
постоянно се оплакваме от тоя и оня, испанците гледат напред (а не назад) със светли и
позитивни мисли, емоции, чувства и действия. Продължават да се развиват културно,
технологично и инфраструктурно. Испания е топос, който е рай за всички чужденци,
обожаващи екзотична страна, добронамерени хора, вкусна храна, свободен живот,
туристически дестинации и културноисторически забележителности.
Деница Петрова: Хората са най-голямото богатство на Испания
Може да се каже, че имам богат опит с другостта, защото съм излизала много
пъти зад граница и съм се сблъсквала с хора от различни националности. Била съм в
Испания, Белгия, Дания, Гърция, Турция, както и в Русия (Москва). Никъде не съм се
чувствала чужда. Винаги съм била добре приета и са се отнасяли с мен не като с
чужденец, а като с човек. Може би най-чужда съм се чувствала в България, след като
съм се завръщала от Европа, където хората са мили, възпитани, любезни един към
друг и към чужденците, а тук още от летището се сблъсквам с така познатата ни от
ежедневието неучтивост, дори грубост. Тогава културният шок е най-голям – когато
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се върнеш от Испания например, където шофьорът на автобус от градския транспорт те
е изпратил с усмивка и с пожеланието „приятен полет“, а в България шофьорът на
автобуса те наругава за „добре дошъл“. Простете ми за клишето, но наистина сме такива
българите – груби, неучтиви, завистливи, нетолерантни. И се гордеем с това.
Впечатленията ми са предимно от Испания, защото там съм била много пъти и
съм живяла в продължения на 6 месеца, докато учих в университета в Гранада по
програмата „Еразъм“.
...от Ориента в „Европата“...
За първи път излязох в чужбина в далечната 2005. Тогава все още не бяхме част
от Европейския съюз и аз буквално преминах от Ориента в „Европата“. Всичко беше
ново, непознато, различно, невиждано досега. Пътуваше се със задграничен паспорт и
виза. Аз бях на триседмичен езиков стаж в испански университет, от който бях
спечелила стипендия чрез участие в конкурс. Може би затова опитът ми беше изцяло
позитивен, защото посетих Испания по тяхна покана като гост, а не като гастарбайтер.
Сблъсках се само с хубавото, лошото не го видях. Дали го нямаше, или остана скрито
за мен, не зная.
Първото ми впечатление беше, че навсякъде е много чисто. Улици, тротоари,
градинки, общежитията, всичко блестеше. Момичетата в университета седяха на земята
в коридорите и си ядяха обяда на теракота, който блестеше от чистота. Освен че бяха
чисти, улиците бяха идеално асфалтирани, тротоарите също. Нямаше и една дупка. Как
може такова нещо? Заваля дъжд, а аз бях по сандали. Помислих си, че ще се изкалям и
намокря, докато се прибера. Нищо подобно! След като дъждът спря, нямаше нито една
локва. Дори капчица не падна на крачето ми! Цялата дъждовна вода още с падането си
отиваше направо в канавките.
Нямаше и препълнени контейнери за боклук. Имаше малки надземни кошчета,
в които, след като си изхвърлиш боклука, той чрез механизъм се отвеждаше в големи
подземни контейнери, които нито се виждаха, нито миришеха. Тези контейнери се
отварят от сметопочистващите фирми всяка нощ, само през нощта, за да не се безпокоят
гражданите през деня. Боклукът се събира и се извозва до заводите за преработка на
отпадъци. Не съм виждала сметища. Не знам дали има. Подобна чистота беше наистина
културен шок за мен. По това време в София имаше проблем със сметопочистващите
фирми, помня, че боклукът на софиянци стоя цели седмици по контейнерите.
Благодарение на бездомните кучета той се разнесе навсякъде. Миришеше
невъобразимо. Но стига за боклука, да речем, че това са дребни битовизми. Нека ви
разкажа за хората.
Хората са най-голямото богатство на Испания. Те са отворени, позитивни,
учтиви и готови да ти помогнат. Случи ми се да не мога да намеря една улица в Гранада.
Наоколо нямаше никой друг освен един таксиметров шофьор. Знаем какви са
„таксиджиите“ в България и затова не ми се искаше да питам точно таксиметровия
шофьор, но нямаше никой друг наоколо. Не само ми обясни подробно, но дори ме
придружи до съседната улица, за да ми покаже къде да завия. „Аналогичен случай“ в
Москва. Търсим с моя приятелка Институт „Пушкин“. Питаме хората по спирките,
никой не знае къде се намира. До нас е спрял таксиметров шофьор, чува какво питаме,
но нищо не казва. Няма как, срам не срам, ще трябва да го попитаме и него, защото
закъсняваме за срещата в Института. Отговорът на въпроса ни: „Извините, пожалуйста!
Вы случайно не знаете где здесь находится Институт Пушкина?“ беше „Знам, но няма
да ви кажа“.
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Усмивката...
Можем да го приемем като успокоение, руснаците са по-груби и по-неучтиви и
от нас. Може би годините тоталитарен режим са ни направили такива. Може би
бедността и трудният живот. Не зная! Някой ще рече, че издребнявам, че любезността
и учтивостта не са толкова важни, че усмивките са лицемерни и не значат нищо. Аз
обаче мисля, че се живее по-лесно и по-приятно в среда, където хората са учтиви и
приятелски настроени един към друг, отколкото там, където всеки те гледа намусено.
Една усмивка кара трудностите да изглеждат по-малко трудни, а проблемите
разрешими.
Нели Пенева: Густаво – чистокръвен испанец?
Не съм напускала границите на България, но съм имала щастието да се запозная
с чужденци. Най-много ме впечатли срещата ми с един испанец.
Моят съпруг има приятелка от детството, Славена, която заминала да живее със
семейството си в Испания преди около 20 години. Преди около 12 години нашата
приятелка дойде в България с човека, с когото живееше в Испания. Тя е висока 1,60 см
и изведнъж зад гърба ѝ (беше тъмно като дойдоха) изникна някаква канара. Представи
ни Густаво – чистокръвен испанец. Още от първото ни виждане испанецът ни прегърна
топло и здраво. Малко се стреснах – висок 2,10 м, целият в мускули. Стиска ни и не ни
пуска. Славена много му била разказвала за нас и той чувствал, че все едно се познаваме
отдавна. Влязохме вкъщи и седнахме на масата. И започна един много интересен
разговор на испано-български. Ние плачехме от радост, че се виждаме (Славена не си
беше идвала предишните две години), Густаво стоеше, гледаше ни и се усмихваше. Този
страховит на вид мъж, който се оказа полицай от спецчастите на испанската полиция,
се влюби в България. Завинаги. Обикаляха около месец из цялата страна, останаха в
Търново за около седмица. Беше възхитен. От природата, от хората, от обичаите, бита,
от кухнята, от всичко. Още като се запознал със Славена и разбрал, че е българка,
започнал да се интересува от България, да чете за нея всичко, което му попаднело. Така
постепенно се влюбил в една далечна и непозната страна, замечтал за нея. Не искаше да
си тръгва за Испания. Каза, че иска да си купят тук къща и да живеят за постоянно в
България.
Следващата година пак дойдоха двамата. Пак обикаляха из страната.
Последната вечер преди да си тръгнат за Испания се беше събрала цялата рода на
Славена да ги изпращат. Имаше мач на Барселона (не помня срещу кой отбор) и
съпругът ми гледаше. По някое време се почука леко на прозореца. Отварям го и виждам
Густаво с по една бира във всяка ръка. На развален български ми каза с усмивка:
„Всички плачи. Пламен (така се казва съпругът ми), бира, Барселона. Може?“. Толкова
се смяхме. Всички роднини на Славена плачели, че си тръгват, и той не издържал, взел
две бири и дошъл вкъщи да гледа мач със съпруга ми (и двамата са големи фенове на
Барселона).
И така, почти всяка година си идваха двамата, докато накрая се разделиха. Като
наближило лятото (времето, когато си идваха в България), Густаво цял месец се молел
на Славена да го вземе с нея в България. Тя не го искала, понеже са разделени. Той много
настоявал, пак искал да види любимата си страна и тя отстъпила. Дойдоха само като
приятели. Пак попътуваха из България. На тръгване на Густаво му се плачеше. Знаеше,
че повече няма да дойде. Каза, че и да дойде, няма да е същото. Свързваше любовта си
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към това малко райско кътче с любовта си към Славена. Каза още, че сърцето му винаги
ще остане тук.
Миналата година Славена се прибра сама. Густаво пак искал да дойде с нея, но
тя категорично отказала този път. Докато беше с нас, той ѝ се обади и я помоли да ни
прати поздрави, да ни каже, че му липсваме и много иска в момента да е с нас в
България. Накрая се разплака и затвори.
Така, покрай любовта към едно българско момиче, Густаво се докосна до
България и тя завинаги остана в сърцето му. Може някой ден да почука отново на
прозореца ни с бира в ръка и да сбъдне мечтата си да живее в България. Аз му го
пожелавам от все сърце!
Десислава Тонева: Италия. Едно лаудацио
Omnes viae Romam ducunt
Своите впечатления от срещата ми с италианската култура и начин на живот ще
се опитам да разкажа максимално обективно, макар да ми е трудно, тъй като винаги съм
имала предварително положителна нагласа към всичко, свързано с Италия.
След многобройни покани бяхме гостоприемно посрещнати от българската ни
леля и нейния съпруг италианец в дома им, намиращ се в китно крайбрежно градче на
40 км от Рим. Апартаментът беше сякаш точно това, което винаги съм очаквала – високи
тавани, масивна мебел, стени, покрити с картини, прозорци с дървени капаци и
симпатична прохладна тераса. В стаята си намерихме раници, които Р. беше купил
специално за нас, което ни накара да се почувстваме още повече у дома си.
Впечатленията, които имах за Р. от неколкократните ни срещи в България бяха, че е
жизнен, сърдечен и отворен към всички човек, макар езиковата бариера да пречи на
свободната му комуникация с нас.
Италианците са известни с това, че обичат фамилните срещи и големите
събирания (нещо, по което си приличаме), и при нашето гостуването Р., на свой ред,
искаше да ни запознае със своите синове. За разлика от баща им обаче, и вероятно като
хора от друго поколение, макар и любезни, те не бяха така сърдечни. Проявиха
необходимото уважение, усмихваха се деликатно и задаваха стандартните въпроси при
първа среща – Кога пристигнахте?, Колко дълго ще останете?, Какво успяхте да
разгледате досега? и Харесва ли ви Рим?
Както повечето туристи, месец преди пътуването се заех с малко проучване –
маршрути, основни забележителности за посещение, билети, (макар че част от тях Р.
вече се бе погрижил да резервира), транспорт и неприятни изненади, с които може да се
сблъскаме. Тъй като бяхме отседнали извън Рим, всеки ден пътувахме с влак дотам, като
много други хора от околните градчета, но влак не като нашите, а бърз, чист и с
климатик. Това, което ми направи впечатление, е, че за разлика от нас, българите, които
искаме да демонстрираме социалното си положение чрез лъскавия джип например,
римляните по-скоро търсят удобство в забързаното си ежедневие. Пред гара Сан Пиетро
се простираше голям паркинг с веспи и не беше необичайна гледка да видиш как
елегантна италианка с рокля до коляното слиза от влака с окачена каска на ръка и
възсяда своята веспа, за да се придвижи до работа.
Едно от нещата, които до този момент отказвах да повярвам, беше, че дори
младите италианци, които любезно ни обслужваха, не знаеха или се затрудняваха с
английския език – комуникацията ни се състоеше в жестове, yes, no, 10 euro, please. За
разлика от тях обаче, африканците, които бяха завзели всички туристически
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забележителности и се опитваха да „изпързалят“ всеки, който прехвръкне край тях, да
си купи гривна, си бяха изработили чудесен репертоар на английски. Макар да бях
подготвена за тях, моят приятел падна в капана, а аз наблюдавах с интерес - Hey, where
are you from? Oh, Bulgaria good people. No racism. You are a good person. See, you are
white, I’m black. No racist. You’re my friend. Want a bracelet? Take, take, no money. You are
a good man. И така, до момента, в който вече беше пробутал две гривни и когато искахме
да си тръгнем, поиска пари за семейството си. Срещите с тях обаче ми действаха доста
по-смущаващо, когато вечер ги виждахме на цели групи в метрото да си заминават;
тогава сякаш инстинктивно придърпвах дамската чанта по-здраво към себе си.
Тъй като нашето пътуване беше основно с туристическа цел, и то в пиковия
период от годината, бяхме непрекъснато заобиколени от хора от различни
националности. Около известните забележителности беше трудно да срещнеш
италианци и все пак ако се случи, те веднага се открояваха. По уверената походка и
поглед, естетиката и стила, който сякаш носят в кръвта си. Представата за италианските
мъже, които са винаги като излезли от реклама, едновременно елегантни и небрежни,
но винаги с отношение към детайла, за мен беше потвърдена. На техния фон жените
като че ли бледнееха или наблюденията ми за тях са по-малко. В съзнанието ми се е
запечатал моментът, когато след цял ден обикаляне, мръсни и изтощени, минахме
покрай внушителна административна сграда, а от нея излезе италианец с безупречен
вид и бяла риза, която сякаш току-що бе свалена от закачалката. Макар да отчитам
факта, че докато ние бяхме обикаляли по крайъгълните чешмички за глътка свежест,
той бе стоял в офис с климатик, не можем да останем слепи за техния вроден усет към
модата и добрия външен вид.
Смятам, че магията, която атмосферата в Рим буди у човек, не би могла да бъде
предадена нито от разказ, нито от снимка. От тесните улички и малки магазинчета до
всяка порутена антична стена, която вместо да бъде съборена, бива запазена, за да
съхрани духа и спомена за Древен Рим, от зелените паркове и симпатични кафенета до
площадите и архитектурните шедьоври, които изникват зад всеки ъгъл – сякаш всичко
там е на точното място. С културното си богатство и енергията, която носи, Рим много
бързо се превръща от чужд и непознат в свой и любим завинаги!
Стела Сотирова: Дали няма да сме си по-добре само ние, без чужденци?
В някакъв смисъл всяко впечатление съизмервах със стереотипите, които вече
имах, насадени ментално за италианците и Италия – някои от тях се опровергаха
(например че Италия е уредена и чиста страна), но други се потвърдиха (например че
италианците са много общителни, приказливи и гръмогласни). Непознати хора ни
заговаряха, а една възрастна жена ми говори надълго и нашироко за семейството си,
докато чакахме на автобусна спирка, разбира се, на италиански. Аз участвах в монолога
благодарение на съвсем скромните си познания по езика.
Вдъхновени от богатата история, култура и изкуство в Рим, обикаляхме града и
събирахме нови и нови впечатления. Не остана скрито и изключителното етническо
разнообразие в града, което на пръв поглед изглежда, че се приема за съвсем естествено
от римляните. Така си мислех и аз, докато не станах свидетел на следната случка в
автобуса – възрастна италианка се скара на висок глас на един чернокож пътник, че е
оставил чантата си на пътеката и тя не може да мине. Човекът я отмести и се извини, но
тя продължи да вика на италиански. Пътникът ѝ отговори на перфектен италиански:
Vabene. Basta (Добре, достатъчно), но тя не спираше с гръмогласните си възмущения.
Накрая завърши с обобщаващия крясък: Stranieri!!! (Чужденци!) и слезе от автобуса,
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като с поглед я проследиха и други пътници освен обектът на вербалната ѝ агресия –
индийци, азиатци и други „stranieri”.
В условия на финансова и дългова криза и прилив на стотици хиляди бежанци
в Италия е обяснимо защо част от местните хора са негативно настроени към чуждостта.
Както и много други пъти в историята несполуките се обясняват с чуждо
присъствие, което не само „присъства“, а и черпи от благосъстоянието на местните
„romani” – потомци на величав народ, но в незавидна икономическа ситуация и сякаш
ограбени откъм просперитета, който им се полага по право. А грабителят са чужденците
– бежанците, които идват на лодки през Средиземно море, икономическите мигранти и
всички останали. Така се заражда ксенофобия у иначе дружелюбните и приказливи
италианци. Такава е ситуацията и в много други европейски държави, това е причината
и за полемики относно просъществуването на Европейския съюз, и като цяло въпросът,
който се заражда, е: „Дали няма да сме си по-добре само ние, без чужденци?“.
Аз намирам това за регрес в нашето културно развитие и се надявам при
следващото си пътуване отново да си общувам с възрастна жена на спирката на местния
език, да кажа по нещо на „счупен“ италиански и да се посмеем, а не да бъда наругана и
сложена под общата шапка –„stranieri” – странни, чужди, излишни, нежелани...
Пламена Колева: Културният шок
Доста дълбоко се замислих по въпроса с чуждостта и все не можех да намеря
ситуация, в която се повдигат екзистенциални въпроси, открояващи междукултурните
различия. Всъщност има един спомен, за който винаги се сещам с умиление и усмивка,
но не бях отдала значение на действителната причина за случката...
Поводът бе прекрасна българска традиция, която събира сериозна компания
приятели и роднини у дома за отбелязване на коледните празници. И въпреки че около
тези светли дни са строги пости, чисто по нашенски не сме съвсем религиозни и се
залавяме да набавим за масата различни видове мезета и гозби от месце. Най-добре
домашно и най-вкусно да е свинско. Една предречена свинска смърт донесе много
веселие и кулинарни творчества през тази далечна зима. Картинката е трудна за
описание, дори и снимките от тогава не предават съвсем точно ситуацията и
организацията на труда, но ще се опитам да задам някакви щрихи.
От ранни зори отбор касапи любители си острят ножовете, обсъждат
„стратегията“ и доливат малки чашки с греяна ракия за кураж. Печките се палят, скарите
и горелките се приготвят и се започва с обграждането на прасето, така че да му остане
минимален шанс за бягство. Момента с фактическата смърт ще пропусна и стигам до
предкулинарната подготовка, в която вече се отделя най-крехкото месо за скарата,
подходящото мазничко за манджата със зеле, ушите и кожата са почистени и се ползват
за ранно мезе. Вече сме на друг етап от дейността и съответно питието е сменено на
тазгодишно червено вино, което се консумира директно от каната. И така, в цялата група
с разпределени задачи всеки си подава каната от ръка на ръка, дърпа по едно парче
прясна кожа от някоя достъпна част на прасето и подава нататък.
В това празнично време се беше прибрала сестрата на свако ми, която е омъжена
за италианец и не беше си идвала от Италия повече от 7 години. Тя – истинска българка
в душата и замиляла за нашите традиции, които за италианското ѝ семейство са табу, от
вратата се втурна към масата с пресни мезелъци. Съпругът плахо пристъпи в двора и
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тъй като не разбираше нито какво се случва, нито какво се говори, се оглеждаше доста
стресирано. В този момент видя как любимата му жена настървено дърпа кожа от
някакво мъртво и почти разчленено прасе, реже от ушите му и си пълни устата с тези
неща, без да му обръща никакво внимание. Италианецът, видимо възмутен от гледката,
се опита да я попита нещо, но с пълна уста и доста мазни ръце, тя не го отрази. Нашите
кулинари и касапът, за да покажат гостоприемство пред чужденеца, поеха инициатива
да го въведат в случващото се. Единият го плесна дружелюбно по рамото и викна „Гел
борда, брачед“, друг бързо контрира, че човекът не е турчин и не е подходящо
обръщение, но толкова бяха възможностите с чуждите езици. Погледът на италианския
роднина бе не само притеснен, той изразяваше абсолютно недоумение. Все пак
нашенците предприеха „по-топъл“ подход, като предложиха вино на госта, но как?
Споменатата кана с вино, която минаваше през всички ръце, вече беше мазна и кървава,
не само по дръжката, а изцяло, ръцете на мъжа, който я подаваше настоятелно към
устата на чужденеца, също не бяха по-чисти. Италианецът направи няколко крачки
назад и жестикулираше в знак на отказ, но не ни е типично да не почерпим госта с найдоброто. Веднага му се поднесе чиния с кожа, уши, дреболии на скара с повелителното
и загрижено „Кусай си, де!“. Въпреки че беше преди повече от десет години, тази
физиономия няма да я забравя! Изражението му показваше смесица от уплаха,
отвращение, страшно неудобство и сякаш му се искаше да избяга. Извика нещо на жена
си, която от своя страна отвърна кратко, спокойно и махна с ръка.
Цялата сцена се разигра за няколко минути и определено може да се опише като
културен шок. Намери се някой да го издърпа по-далеч от кърваво-мазната обстановка
и да му покаже скарата с чистото месо. След известно време съпругата успя да се насити
на липсващите ѝ деликатеси и с усмивка се доближи до него. Първият му поглед към
нея все още изказваше потрес.
Сега като разсъждавам по случката, определено стигам до извода, че
интеркултурната ни комуникации не се е получила. Странното е, че факторът говорим
език беше най-малката пречка. Различията в културните традиции, дори без думи,
показаха една грандиозна пропаст между българския и италианския манталитет. Найинтересно е, че този човек беше най-шокиран от най-близката си – съпругата, за чиито
дълбоко български черти не беше подозирал.
Символите на интеркултурна чуждост не са нещо, което натрапчиво се
откроява, за всички потопени в същата среда те са просто ежедневие. Веднъж откъснати,
хората са склонни да се променят, да се приспособят и копират приетото статукво, за да
бъдат приети. Едва ли тази жена беше разказвала на съпруга си за любимите детски
спомени край прасето на Коледа, а и да беше, вероятно е спестила подробното описание,
което и без друго не би било разбрано. Потисканите балкански пориви излизат наяве,
когато се докоснеш до родното и се почувстваш сред свои – разбран. В този случай да
не си на мястото на горкия чужденец, познал в съпругата си другостта – невиждана и
плашеща.
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Милена Стоянова: Всичко беше някак като игра и странностите ми бяха по-скоро
забавни
От 19 години живея, уча и работя в Германия. Дойдох тук спонтанно и без
причина да бягам от България. Може би затова никога – нито даже за ден или седмица
– не съм изпитала кризата, която измъчва повечето емигранти. За мен всичко беше някак
като игра, на шега, и странностите ми бяха по-скоро забавни, отколкото дразнещи.
Никога не съм крила, че съм българка. Даже понякога хората се стряскат, като им кажа
– „Ама ти си руса и синеока“.
Във фирмата дойде българка (полубългарка-полуиндийка, баща ѝиндиец, бил
студент в България). Тя е дребна, фина, черничка и моя пълна противоположност. И
колегите: „А, тя знае български.” Ами да, тя е българка. „Не, тя изобщо не прилича на
българка.”
Първият ми голям шок беше едно предаване по телевизията. Възрастна двойка
беше дошла в студиото на „Fliege“. Водещият беше пастор, обсъждаше в предаването
си различни семейни и социални проблеми. Хората имаха син на около 30 години и
искаха съвет как да го накарат да се изнесе от къщи и да заживее собствен живот. В
Германия децата напускат рано дома на родителите си. На 16 – тези, които учат в
професионални училища, на 19 – тези, които следват. Най-късно докато завърши
следването. Ако човек (особено мъж) живее след тази възраст при родителите си без
причина (например болест на родителите), тогава всички го смятат за неспособен да се
издържа сам. Това е важен критерий за жените при избор на партньор. Тук всичко се
планира дългосрочно. Това ме подлудяваше в началото (жената едва забременяла, вече
търси място за детето в яслата – като се роди, вече не е сигурно дали ще намери свободно
място), но по-късно осъзнах, че ми спестява много стресови ситуации.
Абсолютно същото важи и за спонтанните гостувания. Противно на всякакви
градски легенди, немците са много комуникативни и много помагат, но просто искат
нещата да са организирани. Рядко канят гости вкъщи, но като поканят, искат да са
сигурни, че гостите ще се почувстват специални. Датата се определя от дни до месеци
напред, за да няма междувременно изненади. Спонтанно звънене на вратата е
изключителна рядкост – на практика не се случва. Ако се случи, е между съседи за
обсъждане на нещо важно.
Бабите и дядовците имат собствен живот. Активен. Радват се на внуците си.
Помагат при отглеждането им, но не става спонтанно да си оставиш детето при тях за
два месеца.
Възрастните хора (до дълбока старост) учат, носят светли дрехи, танцуват и
спортуват. В Гьотинген имаше една монахиня, определено над 80 – продължаваше да
кара колело, срещах я всеки ден на път за работа. Престана да кара колело, когато ѝ се
наложи да се движи с ролатор.
За отношението лекар – пациент. Немският пациент иска да знае всичко за
болестта си в подробности: ако прогнозата е лоша, колко му остава да живее, за да си
подреди нещата (това е мое собствено наблюдение, но също мнение на немски лекари и
на български лекари в Германия). Балканският/източноевропейският пациент
предпочита да чуе, че има киста. Немският пациент изисква да чуе, че става дума за
раково образувание, което тепърва трябва да се изследва, дали е доброкачествено или
злокачествено. Лекарят, от своя страна, обяснява в детайли какъв е случаят и всяка своя
стъпка, докато прави някаква манипулация.
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Разпитване за лични неща между сравнително нови познати, между колеги,
съседи е абсолютно недопустимо. Да не говорим за директни въпроси: „Защо не си
женен?“, „Защо нямаш деца?“, „Колко получаваш?“, „Защо си се развел?“, „От какво си
болен?“. За сметка на това колегите ти, дори да не знаят от какво си болен, задължително
изпращат картичка и цветя.
За немците е странно пиенето на твърд алкохол преди ядене. Шампанско е ОК,
но ракия за тях е шокиращо. Не разбират и не приемат макарони със сирене като закуска.
За тях пастата във всякакъв вид е гарнитура. Не разбират и яденето на хляб с картофи
или ориз. За сметка на това канят гости на Sektfrühstück – закуска с шампанско.
Германците си обичат диалектите. Има специални радиа на диалект – баварски,
швабски, фризийски. Не е признак на „селяния“ да говориш на диалект, въпреки че се
засягат на тема местен патриотизъм.
Масово явление е да се живее под наем, често да се сменя града, в който се
живее – най-вече заради работата, не е необичайно да се пътува ежедневно 1-2 часа в
едната посока за работа както в рамките на един град (Берлин, Мюнхен), така и от един
град в друг (100+ км), или даже от държава в държава (Фрайбург – Базел).
Друго, което ме впечатли, са брачните договори и отделните банкови сметки на
съпрузите. Не е необичайно двойки да живеят години разделени с т.нар.
Wochenendbeziehung – връзка за през уикенда, заради работата. Събират се едва като се
родят деца.
В началото много се смущавах колко агресивни са германките. На практика
германките си свалят мъжете. Ако някой им хареса, направо си го хващат. И немците в
голяма степен са свикнали. Тези „обърнати” роли години наред не можех да възприема.
Германките готвят бързо. Първите 7 години живеех в общежитието на училище
за детски медицински сестри и акушерки. Три сгради по 3 етажа, 5 момичета на етаж.
Всяка имаше собствена стая. Общите помещения се почистваха от чистачка,
включително и кухнята. Огромна градина. Аз всеки уикенд имах гости и започвахме да
готвим – по български – от 10:00-11:00ч., очаквайки гостите към 17:00ч. – салати,
баници, десерти... Немските девойки гледаха, мигаха... След време започнаха да се
престрашават да опитват, докато един ден едната не дойде директно с въпрос – „Вие
всичко това ще го изядете ли?“. Оттам нататък просто ѝ казах да си донесе чинията.
После се присламчиха и другите. А аз покрай тях се научих, че уикендът е за ходене
навън, а не за кухнята и домакинска работа. Дългите готвения – само за гости по големи
празници.
Неделята за тях е свещена – не се работи, не се чисти, магазините са затворени.
Интересен е и brunch-ът – закуско-обяд, започващ около 10 часа и продължаващ до
следобед. Обикновено се прави в неделя с приятели. Гостите, особено младите хора,
предлагат да участват в отсервирането, миенето на чиниите и разтребването и
обикновено домакините се съгласяват. Сега вече всички имат миялни машини, но в
началото бях шокирана, че миенето се състои в киснене на чиниите в сапунен разтвор,
след което се изтъркват с гъба и се подсушават с кърпа, без допълнително изплакване с
вода.
Повечето чуждости вече не са ми чужди. Но това с чиниите, да речем, не мога
да го приема. Иначе, другите неща отдавна не ми се виждат странни.
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Андрей Андреев: „Кметско“ пътуване до Германия
21 години и 3 седмици след моето рождение получих възможността да напусна
границите на България за първи път. Причината за това беше общинска програма за
обмен на младежи между побратимени градове. Попаднах в обкръжението на
сънародници, които приемат правилата като съвети, разюздаността за добродетел, а
авантюризма – като двигател на положителни преживявания. По време на прехода
разбрах повече за любовния живот на своите спътници, по-скоро неволю, отколото
волю научих кой какви сексуални предпочитания има и кой кого е надраскал по гърба...
„Вечната“ магистрала и пътищата около Берлин не можеха да се сравнят със
селските пътища в моя край, който според мнозина спада към най-бедната и нещастна
държава в географското разбиране за „Европа“. Стигнахме до хотела малко преди
полунощ. Напук на клишетата, че в Западна Европа всичко е по-хубаво от нашето,
нямаше топла вода. Трябваше да изчакаме до утрото, преди да можем да си вземем душ.
На сутринта трябваше да се облечем прилично, за да се срещнем с кмета на община
Грюнхайде. Моите сънародници отново ме вкараха в културен шок – облякоха се като
персонажи от видеоклип на някоя рап песен. Въпреки това от общината не изглеждаха
никак притеснени. Нито кметицата, нито съветникът по младежта и свободното време
не изглеждаха мрачни и студени, както ние си представяме алеманите. Всъщност нито
един от хората, с които се срещнахме, не отговаряше на стереотипите. Посетихме
най-малко осем места – от заведения, през клубове до увеселителни паркове и сякаш
всеки един, когото срещах, беше под влиянието на някакво генджутсу (илюзия,
породена от хипноза). Единственото, което можех да направя, е да обикалям наоколо
като Железният алхимик (Едуард Елрик – главен герой в манга и аниме поредицата
„Железният Алхимик“) и да правя констатации, които са болезнени. За разлика от
Едуард Елрик обаче аз нямах свой малък брат, комуто да споделям своите констатации.
Поради тази причина се обърнах към дневника си.
По време на разходката ни в Берлин се превърнах в сянка на съветника по
младежта и свободното време, който ни развеждаше наоколо. Все пак бях наясно с едно
нещо – не представлявам себе си, а страната. Немците не знаят кой съм. Ако направя
нещо глупаво, биха казали: „Дойде един българин, развали всичко, а не дойде студент
1610380003 и развали всичко“.
Това, което биеше на очи в германската столица, бяха множеството статуи и
колосалните размери на сградите. Сякаш тази нация, на която човечеството дължи
неразумно много, някога е страдала от мегаломания, която може да се сравнява
единствено с диктатурите на ХХ век. Не можех да дам друго обяснение на въпроса си
„Защо е тази помпозност?“.
Междувременно българските ми спътници направиха опит да превърнат стаята
си в хотела в Содом и Гомор, като канеха своите нови немски приятели, с които се
напиваха и отдаваха на разврат по един или друг начин. Младите алемани, от своя
страна, не се различаваха кой знае колко от нашите младежи. Повечето от тези, с които
се срещнахме, бяха просто пияници, решени да съгрешават.
Така или иначе, в края на всичко дръпнах чертата и се чудих коя от максимите
на Канеки Кен (главен герой в манга и аниме поредицата „Токио гул“; името му
означава „Дървено желязо“; преживява множество емоционални сривове и променя
начина, по който гледа на света) е вярна: „Не светът е сбъркан, а хората“ или „Не аз съм
сбъркан, светът е сбъркан!“. Осъзнах, че нещо като „свое“ и „чуждо“ не съществува.
Може би всички принадлежим към една система, но не всички го осъзнаваме. Дори
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да се случи панкатастрофа, никой няма да знае какво трябва да направи, за да може
системата да продължи да съществува. Пътищата на оцеляване са безброй. Едни
оцеляват, държейки се отговорно, като цената за това е липсата на забавление, а други
– забавлявайки се.
Все пак това пътуване ще има специално място в сърцето ми. Благодарение на
него успях да стигна до някои изводи, да уплаша своите спътници, някои от които
помислиха, че в дневника си пиша заклинания, и да напиша три материала за
новинарския сайт на университета. Вярно е, не спечелих нови приятели, но за сметка на
това, подобно на Железният алхимик, достигнах до извода, че няма урок без болка.
Може би Ницше е прав като определя живота с думата „борба“. Може би е логичен и
въпросът на моя преподавател – „Кой е казал, че светът е справедлив?“. Това ще покаже
единствено времето.
Добромир Дочев: Пражки „потайности“
През пролетта на 2004 г. пътувах с автобус към Прага. Дотогава не бях ходил в
Чехия и знаех много малко за нея. Очаквах Прага като столица на бивша
социалистическа държава да е нещо подобно на София – голям, недобре проектиран и
лошо поддържан град. Оказа се доста по-различна. Панелните блокове в крайните
пражки квартали изглеждаха много до-добре от софийските. Нямаше я тази безумна
българска практика всеки да си остъклява и боядисва терасата с каквото и както намери
за добре. В Прага никой не си изхвърля боклука през прозореца и около блоковете е
чисто и красиво. Почти навсякъде имаше зелени площи с дървета, сред които се
разхождаха живи фазани, нещо, което е немислимо да се случи в някой български град.
Българинът, с когото имах уговорка да ми осигури работа в Прага, ме запозна с арменеца
Хачик, който се съгласи да ми е посредник и ми предложи работа на някакъв строеж.
Всяка сутрин ставах в 5:00 часа, вземах автобуса и пътувах до автогара „Флоренц“,
оттам продължавах с метрото до гара „Смихов“, където се качвах на автобуса, който ме
откарваше в квартал „Збраслав“ и в 7:00 часа започвах работа, която продължаваше до
17, а понякога и до 19:30 часа вечерта. Работехме шест дена в седмицата, а понякога и в
неделя. Колегите бяха чехи, словаци, чешки цигани, словашки цигани, украинци,
арменци, грузинци, българи, български цигани и български турци. След първата
седмица бях толкова изтощен, че вечер заспивах в автобуса. Осъзнах, че не искам да
продължавам да върша тази работа, но дължах пари на Хачик и трябваше да му ги върна.
Работех нелегално и нямах никакви права. Искаше ми се да се върна в България, но
заплатата ми беше малка и трябваше доста да поработя, докато събера необходимите за
пътуването пари. Чувствах се като икономически роб. На строежа се запознах с хора от
различни националности и научих малко чешки. Бях неприятно изненадан от
враждебното отношение към мен на някои продавачки в кварталното магазинче, а и в
някои други по-малки търговски обекти, когато, пазарувайки, говорех на чешки. Не
разбрах на какво се дължи това недобро отношение, но реших, когато пазарувам, да
говоря на английски. Забелязах, че отношението им към мен се подобри. Предполагам,
че когато съм пазарувал, говорейки на развален чешки, са ме смятали за беден
източноевропейски емигрант, а когато им говорех на развален английски, са ме вземали
за западен турист.
Един ден ни изпратиха да разчистим училището в туристическото селце
Карлсщейн, разположено в подножието на хълм, върху който се издигаше
едноименният средновековен замък. Карлщейн се намира на около трийсет километра
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от Прага и докато пътувахме към него, имах възможност да разгледам чешката природа.
Спомням си една красива дървена вила, разположена на малък свежозелен хълм, зад
който синееше небето. Чешкото небе е по-тъмносиньо от българското, а тревата в Чехия
е в друг нюанс на зеленото. Правейки тези сравнения, нямам за цел да кажа, че чешката
природа е по-добра от българската, просто е по-различна, и тази разлика се усеща, ако
човек има сетива за нея. На автобусната спирка до автогара „Флоренц“ имаше билборд
със следното изображение: снимка на добродушен възрастен чех (около
шейсетгодишен), облечен в работнически гащeризон и работническа риза. С четка в
ръка той седеше на ваксаджийско столче, а пред него на ваксаджийската масичка бе
стъпил някакъв западен бизнесмен, от когото се виждаха само черният панталон и
лъскавите обувки. Ясно си личеше, че чехът не е ваксаджия и не харесва работата си, но
по стечение на обстоятелствата е принуден да я върши. Той тъжно гледаше към зрителя,
а над него имаше надпис: Tak skoncime bez vedy! (Така ще свършим без образование!).
Изминаха три месеца, откакто съм в Чехия, а още не съм се издължил на
арменеца, но един ден се запознах с Кольо, който от десетина години живееше в Чехия
и познаваше българи, притежатели на магазини за сувенири в центъра на Прага. Та той
ми помогна да започна работа в едно магазинче за сувенири на стотина метра от
часовниковата кула на Старе место и на още толкова от къщата, в която някога е живял
В. А. Моцарт. И така животът ми се промени. Вече не ми се налагаше да ставам в 5:00
часа. Не обличах мръсни работни дрехи, не чистех боклуци, не вдигах тежки строителни
материали и не къртех стени с пневматичен чук, от който ми изтръпваха ръцете. Новата
ми работа се състоеше в това да разговарям с хора от различни националности и да им
предлагам сувенири. Туризмът в Прага е силно развит и ежедневно старинните улички
в центъра на града се изпълваха с хора от целия свят. С интерес наблюдавах поведението
на различните националности. Собственикът на магазина ни беше предупредил да
внимаваме с италианските младежи, които се движат на групи, защото крадат. Мнозина
от тях обичат и да се пазарят, за разлика от немците и австрийците. Англичаните не се
пазаряха, но се радваха, когато им правехме отстъпка от цената. Американците
купуваха, без да се пазарят, а евреите оглеждаха стоките, изваждаха калкулаторите си и
изчисляваха нещо. Веднъж в магазина влезе четиридесет и няколко годишен мъж, чиято
националност така и не разбрах. Той настойчиво се пазареше за цената на някаква стока.
Направихме му отстъпка, но той искаше още по-ниска цена. Шефът се ядоса и ми каза
да го изгоня от магазина. Никога не бих изгонил клиент. За мен добрите
взаимоотношения са по-важни от бизнеса. Зарязах го и се насочих към друг клиент. В
съседния магазин трийсетгодишният, късо подстриган, нисък, но набит китаец Зонго
продаваше всякакви китайски стоки и евтини дрехи. Той беше интересен типаж,
държеше се много любезно с клиентите си и имаше навика приятелски да ги потупва по
гърбовете. Но когато усетеше, че клиентът няма да купи продукта, който е оглеждал,
Зонго ставаше агресивен и безцеремонно гонеше изумения турист от магазина си.
Веднъж го наблюдавах как изгони двама млади италианци не само от магазина, но и от
улицата. Спомням си и друг случай с него. Пред магазина му се спря група от няколко
италиански футболни фенове. И докато се пазаряха за цената, Зонго приятелски тупна
единия от младежите по рамото. Италианецът втренчено се загледа в него и на свой ред
„приятелски“ го тупна по рамото. Но Зонго не е вчерашен, ухили се злобно и отново
тупна италианеца по рамото, тогава цялата скуадра се хвърли връз него. Някак си Зонго
успя да се измъкне от зловещата италианска хватка и се заключи в магазина. Но те му
разбиха витрината и избягаха.
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Пред витрината на нашия магазин се спряха младеж и девойка. И двамата бяха
стройни, руси, синеоки и красиви. Той беше облечен в черен фрак и с цилиндър на
главата, а тя носеше елегантна рокля и капела. Изглеждаха като избягали от някаква
приказка. Попитах ги откъде са. От Дания, отвърнаха те. „Холандия би Чехия с два на
нула!“– провиква се срещу мен някаква мацка с оранжева коса от групата холандски
тийнейджъри, преминаваща край магазина. „Дреме ми на оная работа! Аз не съм чех“ –
отвръщам на низоземската фенка. Разговаряйки на език, който разпознах като руски,
две млади грации влязоха в магазина. „От Русия ли сте?“ – попитах по-красивата от тях.
„Да“ – отговори тя. „Защо каза, че сме от Русия?!“ – смъмри я другата. „Ние сме
украинки“ – поясни тя. А какви красавици минаха през магазина: рускини, германки,
италианки, южноамериканки... Ум да ти зайде! От магазина излязоха шефът и чешкият
му бизнес партньор Мирек. В този момент край нас с предизвикателна походка премина
руса красавица (приличаше на германка). И всички (шефът, Мирек, турчинът,
италианецът и аз) се обърнахме след нея. Докато тя се отдалечаваше, ние петимата се
спогледахме и усмихнахме, доволно установили, че в същност не сме чак толкова
различни.
Групи от фенове на „Фенербахче“ обикалят из централните пражки улички,
дошли са за мача със „Спарта“ Прага. Един от тях се спира пред магазина и оглежда
витрината. „Do You speak English?“ – питам го аз. „Цъ!“ – отговори той и направо ме
върна в Делиормана. Много от клиентите отговаряха отрицателно, когато ги питах дали
говорят английски, но никой друг освен българите и турците не отговаряше с „Цъ“.
Оставям го на спокойствие да оглежда сувенирите. „Всички говорят английски, а никой
не говори италиански“ – жалва се някакъв италианец. „А какво да кажем ние
българите?“ – питам го аз.
Всяка сутрин, преди да отворим магазина, си купувах плодове от пазара на
улица „Хавелска“. Обикновено пазарувах при един любезен (около петдесетгодишен)
чех. Веднъж, след като си бях купил някакъв плод, ме заговори един познат българин.
„Защо пазаруваш при тоя чех?“ – попита ме той. „Оня колега е българин, той също
продава плодове“. „Добре, следващия път ще отида при него“ – отвърнах аз. „Ние,
българите, трябва да се подкрепяме“ – добави събеседникът ми. „И аз така мисля“ –
съгласих се с моя сънародник. Винаги, когато мога, съм помагал на българи, а и не само
на българи. На мен също са ми помагали. Ако не беше Кольо, най-вероятно още щях да
се мъча на строежа. Има хора, които още ми дължат пари и никога няма да ми ги върнат,
но това е друга тема. На другата сутрин отидох при българина, който продаваше
плодове и зеленчуци. Той беше леко мургав (не беше ром), късо подстриган, висок, як,
трийсет и няколко годишен. „Здравей!“ – поздравих го аз. „Здрасти“ – отвърна той. „Как
върви търговията? – попитах го аз. „Добре. Ще искаш ли нещо?“ – попита ме той.
„Грозде за осем крони“ (Тогава 1 лев се разменяше за 15 крони. В случая 8 крони се
равняват на 53 стотинки). „Ти направо ме разби с тези осем крони!“ – промърмори
нашенецът и неохотно изтегли грозде за 8 крони. Повече не пазарувах при него.
Предпочетох любезното отношение на чеха, който никога не възропта заради
стойността на избора ми и винаги се усмихваше.
Наложи ми се да отида в един виетнамски битак, за да си купя евтин анцуг. С
мен беше и тогавашната ми любовница. Пазарът изглежда като полеви бежански лагер.
Виетнамците (мъж и жена към 40-годишни) са любезни търговци и ми посочват една
зле скалъпена пробна. Влязох в пробната. Обух анцуга, но се оказа малък. Подадох го
на виетнамката и ѝ казах да ми даде по-голям размер, а тя рязко го издърпа от ръцете
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ми, изкрещя нещо на някакъв неразбираем за мен език и с груби жестове ми дава знак
веднага да се махна от пробната, а аз още не си бях обул панталона. Тя крещи нещо и
ръкомаха, аз започнах бързо да се обличам и още по-бързо да се изнервям. Бях силно
възмутен от коварното им поведение. В началото на нашето общуване бяха любезни, но
като разбраха, че има вероятност да не купя анцуга, изведнъж станаха груби. Към
крясъците на виетнамката се присъедини и мъжът ѝ, не издържах и започнах да ги
псувам на български. Те крещят на виетнамски, аз им отвръщам на български... Още миг
и ще се хванем за гушите, но тогава се намеси любовницата ми, която ме хвана за ръка
и ме изведе от този тъп конфликт и от мизерния виетнамски битак.
Прага е един от най-красивите градове в света, особено старинната ѝ централна
част. Веднъж, докато вървях и оглеждах редиците от изящни сгради, внезапно бях
връхлетян от долнопробна българска чалга, която ехтеше от един български магазин и
огласяше всичко наоколо. Бях отвратен от това абсурдно съчетание на красивата
барокова сграда, в която се помещаваше магазинът, и грозната просташка чалгия.
Трябваше да замествам един колега, който се връщаше за известно време в
България, и така се озовах в един станек на улица „Тинска“. Станек (stanek) буквално
означава сергия, но в случая това бяха малки дървени бараки, в които се продаваха
сувенири. Името на уличката идваше от величествената готическа катедрала „Тински
храм“, до чиято северна страна бяха подредени дузината бараки, в повечето от които
работеха българи. Павилионите са долепени един до друг. В дясно от мен е
афропортугалецът от анголски произход Мануел, който псуваше на български, а когато
беше в добро настроение, започваше да пее песента „Славей пиле“. И псувните, и
песента беше научил от колегите българи. Вляво от мен беше станекът на хубавата
чехкиня Вера, която беше омъжена за българин. Тя идваше сутрин, отваряше сергията,
казваше ми да ѝ наглеждам стоката и ако мога да продам нещо, след което задълго
изчезваше някъде. В една тетрадка записвах всички продажби, и моите, и нейните.
Когато се върнеше, ѝ отчитах парите, а тя ми благодареше и ме черпеше с шоколад.
Чувствах се много добре на това място, най-вече защото нямах пряк началник. Една
сутрин две елегантни австрийки се спряха пред моята сергия. Бяха дами от висока класа,
но флиртуваха с мен. Използваха и чешки думи, за да ми обяснят откъде са. „Аз не съм
чех“ – казах им, за да си спестят усилията да търсят и произнасят чешки думи. Те мило
ми се усмихваха, докато се любувах на чаровните им одухотворени лица. Отказаха
отстъпката, която им предложих за сувенирите, които си избраха, оставиха ми и бакшиш
и си тръгнаха. „Buena tarde, caballero!“ – чух приятен женски глас, обърнах се и видях
една изключително елегантна, около четиридесетгодишна дама. „Where do you come
from?” – попитах я аз. „From Puerto Rico, caballero“ – отговори дамата. „Es rico Puerto
Rico?“ (богато ли е Пуерто Рико), „Yes“ – отговори тя. Предложих ѝ намаление на
цената на продукта, който си бе избрала, но тя отказа. Остави ми щедър бакшиш и си
замина.
Младият български тарикат Иво често създава проблеми в малкото пазарче.
Веднъж шумно се оригна в ухото на една туристка, след това взриви една изключително
мощна пиратка и предизвика страхотна суматоха сред хората, изпълнили малката
уличка. Тогава се намеси друг българин. Той стремително се спусна към Иво, хвана го
за врата и го наби пред всички, но никой не възропта и никой не се намеси, защото Иво
си заслужаваше боя. След този неприятен случай Иво се кротна за известно време. На
другия ден пред сергията ми мина един познат от Шумен, учеше театрална режисура в
Прага. Той каза, че участва като актьор в пиесата „Око за око“, и ме покани на
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представлението им на следващата вечер в театър „Швандово“ (Švandovo divadlo na
Smíchově). Беше изключително интересно да вляза в чешки театър и да гледам
представление. Театър „Швандово“ ми напомняше софийския театър „Сълза и смях“,
но беше по-голям и по-добре устроен като материална база. „Око за око“ (на чешки „Oko
za oko“) всъщност се оказа Шекспировата пиеса „Мяра за мяра“, а постановката ѝ бе
съвременен прочит. За първи път гледах пиесата „Мяра за мяра“, освен това разбирах
само около 15% от текста, но мисля, че успях да схвана сюжета. Представлението беше
добро и публиката го хареса. В актьорското барче похвалих моя познат за добрата му
игра, той се зарадва и ме запозна с режисьора. Казах на режисьора, че поради незнаенето
ми на чешкия език съм разбрал твърде малко от текста, но съм впечатлен от добрата
актьорска игра и добрия ритъм на представлението. Режисьорът също се зарадва и ме
черпи с уиски.
Помолих група младежи и девойки от Италия да ми напишат текста на песента
„О соле мио“. Едно от момчетата извади лист, другото му даде химикал, а две от
момичетата запяха песента, за да си припомнят текста. Бях трогнат от отзивчивостта и
артистичността им. Изнесоха ми малка серенада.
Докато бях в Чехия, често си мислех за България. Откакто се върнах в България,
често си мисля за възможността отново до отида в Прага. Ще завърша този хаотичен и
повърхностен разказ с една сентенция от Лудвиг Витгенщайн, за която се сещам винаги,
когато общувам с чужденци: „Границите на моя език са граници на моя свят“.
Атанаска Станчева: Исландия
Личният опит, който искам да споделя, е в областта на срещите ми с колеги от
Исландия по време на работа, и впечатленията ми от нашите разговори. Всеки ден
работех с различен екип и се запознавах с нови хора, което ми даде възможност да чуя
много и интересни мнения по различни житейски теми. Нашето фактическо
запознанство се случваше, когато вече бяхме на работното си място и малко преди всеки
да се впусне в изпълнение на задачите си. Казваме си имената, не се ръкуваме и си
правим малък разбор на задачите. Там е прието целуването само по едната буза и то
между хора, които се познават отпреди и изпитват симпатия един към друг. Когато
общуват по между си, стоят на ръка разстояние, гледат се в очите. Мъжете се потупват
приятелски по рамото при сбогуване само ако се познават добре. На вид студени и
сурови, всъщност правеха всичко възможно всички да усещат комфорт, сигурност и
топлина, па макар и само с една усмивка. Когато разговаряхме, ми направи силно
впечатление как тези хора започваха да разказват за себе си, семействата си, битието си,
без притеснение и спокойно си задаваха въпроси като: „Омъжена ли си? Имаш ли деца?“
Но не е прието да се говори за заплата и кой колко получава. В същото време силно се
впечатлих от факта, че който си носи храна на работа, сядайки да се храни, никога не
пита колегите си дали биха искали да опитат, а и те самите не молят за това.
Един от сблъсъците ми с културните различия беше свързан точно с храната.
Бях донесла храна на работа, която да приготвя на място, единият от колегите се беше
оплакал, че изпитва силно чувство на глад. При което аз го поканих да се храни с мен.
Тук срещнах реакция, която не очаквах. Той ме погледна с широко отворени очи и каза,
че това е „неприемливо“. Притесних се, изпаднах в тревога, че съм го обидила, но реших
да развия темата и да разбера защо е неприемливо. Той ми отговори, че това не е
правилно – „Ти си я купувала, носила, готвила!”. При този отговор се успокоих и
настоях да се храни с мен, обяснявайки му, че ние, българите, си делим храната. Още от
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малки ни учат, че хляб и вода не се отказва. Това обяснение го успокои и той седна с
мен на масата. Докато се хранехме, говорихме за културата, обичаите и красотите на
всяка една от нашите родини. Тогава научих нещо, което, на свой ред, за мен беше
неприемливо. Тъй като те живеят много спокойно и престъпността при тях е минимална,
чух как увиват бебета си в одеяла и с количката ги изнасят навън пред прозореца на
къщата си (а тези къщи нямат огради), за да спят там. Още по-шокиращото за мен беше,
че често ги оставят навън пред магазините, докато пазаруват спокойно вътре. Крайно
учудена, ги залях с въпроси и пояснения как това е невъзможно за българите, а и не само
за нас, и че не съм чувала досега някъде някой да практикува това. Отговорът беше, че
”така каляваме децата си за нашия климат, а и се чувстваме в безопасност.” Сега аз на
свой ред ги гледах с широко отворени очи.
Йонелия Хиелвик: На Север и на Юг
През 90-те години, като дете, имах привилегията да пренеса целия си живот
далеч на Север. Като малки едва ли можем да си представим що е то Север – студеното
време, русите коси и сините очи, горите, простиращи се до безкрай, и фиордите, в които
слънцето и луната се вглеждат. Тогава просто си мислиш, ще отида с родителите си и
ще живея на ново и интересно място, където най-вероятно пак ще продължа да играя
навън до зори, ще си купувам семки и ледени сокчета, с новите ми приятели ще играем
на „маймуна“ и ще си хапвам баничка с кисело мляко. Идва моментът, в който се качваш
на самолет, такъв, какъвто си виждал само по филмите, и приключението „Нов живот“
започва.
България, страна богата на планини и равнини, морета и поля, слънце и огромни
площи с мак и слънчоглед, се отличаваше от Норвегия. Северната страна ме изуми с
нейната неземна свежа природа, големи зелени ели, бистри фиорди, но и с
изключително тесни и извити пътища, че чак ми прилоша.
Тогава за пръв път се срещнах с баба ми по бащина линия. Тя бе много
усмихната, с побеляла коса и светлосини очи, дружелюбна, и въпреки че беше на повече
от 70 години, не ѝ личаха толкова много.
Всеки език си има специфично звучене, на моменти установявах за себе си, че
хората си повишават тон, а всъщност няма нищо такова, защото звученето на езика беше
коренно различно и непознато за мен.
След известно време тръгнах в първи клас, но тъй като в България не бях ходила
на училище, не можех да съпоставя образованието тук с това там. Училището бе в една
червена къща, изкусно направена от дърво, много голяма, с три основни учебни стаи,
една кухня, библиотека, с огромен двор и футболно игрище. За щастие бързо се вписах
и опознах децата на Норвегия като деца, а не само като съученици, но за това ще разкажа
малко по-нататък. Както учениците, така и учителите бяха изключително интересни
личности. Всеки ден госпожа Ерна, преподавателка по норвежки език, с хубава усмивка
ме учеше на думички, като показваше различни картинки, смятахме с помощта на
кубчета, тогава научих следната поговорка: „Syvpå syverførtini, detmå duhuskeiallditid!“,
в превод гласи „Седем по седем е четиридесет и девет, това трябва да го помниш цял
живот!“. Като дете не отдавах много смисъл на същината на това изречение, но ме
грабна играта на думи и римата. Госпожа Ерна отделяше от деня си, за да ми преподава
лично. Благодарение на голямото ѝ търпение и отдаденост, съчетани с българската
упоритост и майчината помощ, успях за три месеца да науча езика. Въпреки че нямах
„стаж“ в българско училище, моите приятели от родната страна споделяха с мен
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училищните си преживявания и впечатления, тогава разбрах, че двете страни коренно
се различават в това отношение. Тук вече идва огромната разлика, която не ме шокира
през времето, в което живеех в Норвегия, а когато се върнах да уча в седми клас в
България. В Норвегия посещавах училището от първи до седми клас, като от първи до
трети бяхме в една стая, четвърти и пети в друга и накрая шести и седми също в една
стая заедно. Когато имате толкова много класове в едната стая, предметът е еднакъв за
всички, като всеки клас го изучава на различно ниво от другия. Така един учител
преподава един предмет върху три различни учебника, същевременно пише на дъската
три различни неща за всеки клас поотделно. Държа да отбележа, че дисциплината беше
на ниво, а учителите бяха високо уважавани, както и това, че винаги се обръщахме към
нашите скъпи учители само и единствено по малко име. Забелязах как в учителите ми
има баланс на дисциплина и уважение към учениците, не повишаваха тон и не се караха,
умееха да ни хвалят и винаги говореха с нас за нещата от живота по време на
междучасието. Като във всяко едно училище, където има уроци за преподаване, има и
домашни за правене, тестове по време на учебната година и оценяване след всеки клас
по всеки предмет. Аз, каквато съм си българка, гледах винаги да съм с изряден почерк,
тетрадката ми да е структурирана и чиста, да пестя място в нея и винаги да е украсена,
което очевидно си е било просто детска прищявка, но за сметка на това винаги ме даваха
за добър пример. Като се върнах в България, разбрах що е този ужас устно и писмено
изпитване през ден, диктуване на урок, какво представлява Светия Бележник и какво
означава да ти се скара госпожата по химия, защото си сгрешил по време на диктовка.
В Норвегия никога не ми се бе наложило да рецитирам, що е това основа, соли,
маса и други подобни стихотворения, разкази и формули – шок и ужас. В
Северната страна не получаваш Светия Бележник, докато не стигнеш осми клас,
а дотогава в една небесносиня книжка всеки преподавател споделя впечатленията
си за ученика, като вписва какво е неговото отношение към предмета и какво е
научил.
Стига толкова за учебния процес, защото трябва да остане време и за културата,
а тя никак не е скучна и бедна. Като говорим за култура, искам да обърна внимание на
нея от гледна точка на историята, социалната култура, възпитанието на децата,
ежедневна култура и много други поведения и нрави на скандинавците като цяло.
Нека започнем с историята, която всички ние обичаме, някои повече, други помалко. Ако спрем едно българско дете на улицата, то ще може да разкаже с един абзац
кой ни е освободил от турско робство, коя година е създадена нашата държава, кои са
чичковците Кирил и Методий и т.н., докато много малко деца в Норвегия знаят и помнят
историята на родината си, но пък всички знаят какво се прави на националния им
празник на 17 май – ходи се на шествие из целия град, хапва се хот-дог, торта, кафе,
безалкохолно (общо взето храна, която гали небцето и бързо се приготвя за хиляди
души), правят се състезания с надбягване, след което винаги има награди, организират
се страшно много игри и се тегли лотария. Като дете бях много наблюдателна, особено
на този празник, защото съпоставях двете държави точно в техния най-важен празник.
Докато българите обичат да си спомнят за славното минало на тяхната родина с
патриотични приказки за миналото и танцуват народни танци, норвежците се събират
след шествието на сладка приказка със съграждани (много по-контактни са от българите
на този ден) и на вкусната храна и напитки, които с нетърпение чакат да им бъдат
поднесени. Докато едните наблягат на припомнянето на историята, другите
наблягат на забавлението.
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Социалната култура предимно акцентира върху това кой къде живее, от колко
поколения живее там, кого познава и какво знае за съгражданите си. Докато българите,
според мен, се определят чрез типичния статус в обществената йерархия и
задължително подчертават професия и печалба, норвежците се свенят да те
попитат директно колко изкарваш на месец.
От гледна точка на възпитанието на децата норвежците са коренно различни
от българите. Те оставят децата да живеят свободно, затова, ако ги видят да се търкалят
навън или в магазина, няма да се впечатлят и развикат (както биха сторили българските
родители), те не пердашат децата си на публично място или в дома, няма да се скарат
на детето, ако се прибере със скъсани дрехи. Родителите са кротки, рядко строги, обичат
да обгрижват децата си, но и умеят да наказват справедливо чрез лишаване от
„привилегии“, награждават ги за всяка добре свършена работа вкъщи. Забелязах, че
всяко дете е научено как да си прави обяд, да се грижи за себе си и да помага както в
дома, така и в градината. Уроците за живота определено надделяваха над уроците в
училище.
Относно ежедневната култура и нравите на „студените“ скандинавци бих
споделила, че са спокойни и силно свързани с природата. Това, което се намира извън
Аза, за тях е по-висше и винаги бива предавано поколения наред. Докато българинът
е по-вглъбен в себе си и се върти около собствените проблеми, норвежецът приема
всяко поднесено отвън изпитание с хъс. Нека не забравяме богатствата на тази
държава и да не правим прибързани заключения. Това, което ми направи впечатление
тогава на място, бе тяхната признателност към родината им за природните богатства,
социалното благосъстояние, благата и спокойния начин на живот. Това, което рани
гордостта ми като българка, бе поредната листовка на Червения кръст, но тя имаше
различна цел от предишните (които с красиви снимки ни приканваха да дарим пари за
Африка, сиропиталище в чужбина или да подпомогнем държава, преживяла война или
природно бедствие). Тази листовка показваше изнемощелите възрастни хора в селата
със сълзи на очите, бабите на пейките, седнали самотни с бастун в ръка, разпадащите се
селски къщи и комата хляб на масата. Листовката разказваше за България, която се
намира на дъното на пресъхнал кладенец и очаква с последна надежда някой да хвърли
жълтица в него, за да може надеждата да поникне. Когато си далеч от родината си и
виждаш как се разпада, особено ако осъзнаваш, че си само дете на осем години и нямаш
повече от една шепа крони в касичката, сърцето ти се срива в стомаха и в теб бушува
чувство на гняв, срам и тревога, осъзнаваш, че си безсилен към съдбата на хората от
снимките.
В заключение призовавам да не се страхуваме от чуждото, но и да не
загърбваме своето, да споделим различията си и да уважаваме всяка прилика помежду
си, да учим децата си от извора на живота, да пътуваме и да попиваме от енергията на
всяка друга култура, да осъзнаем общото между нас, защото Земята е една и я споделяме
не само с нашите близки държави и култури, а и с другите, чуждите.
Димитър Торчев: Москва между два екстрема
Още с наближаването на руската столица от самолета се разбира колко огромен
е градът и че две седмици ще са недостатъчни, за да може човек да каже, че е разгледал,
видял и се е запознал с културата и ежедневието на хората, населяващи мегаполиса
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Москва. Само пътуването от летището до дома на моите роднини отне над един час.
Нямах време да спя много и от първия ден започнах с разходките из големия град. В
следващите няколко дни обиколих по-известните музеи, за повечето от които трябваше
да се записвам предварително. Това, заедно с високите цени, беше досадно, но в същото
време нормално с оглед на многото туристи, посетили столицата особено за „Деня на
победата“ 9 май. Тъй като, според мен, Москва е град за мъже, посетих най-вече музеи,
свързани с историята и по-специално с Втората световна война. Трудно една жена,
отишла като турист, ще намери интересни места, освен скъпи картини и най-различни
благородни метали и скъпоценни камъни. Общо взето всичко е танкове, самолети и
всякакви други неща, донесли великите победи на Русия в средата на миналия век. Бързо
и неусетно наближи най-чаканият ден в страната. Започнаха тренировки и всякакви
подготовки за военния парад. Настроението, особено в центъра, бе празнично. В
навечерието на 9-и май се провеждаха всякакви културни събития за допълнително
приповдигане на настроението на туристите и особено на руснаците. В самия празничен
ден центърът е блокиран от хора, наближаването на Червения площад е невъзможно.
За краткия си престой в Русия успях да видя освен огромния град и типичното
руско село. Само на 50 километра от Москва ги няма нормалните удобства, на които сме
свикнали в България. Липса на всякакво водоснабдяване, пътна инфраструктура, а на
места дори и електричество. Да не говорим за телевизия или интернет. В рамките на 50
километра човек може да се сблъска с двете крайности – от хубавите булеварди, скъпите
магазини и небостъргачите, високи няколкостотин метра, до феодалния начин на живот.
Със сигурност има туристи, на които това ще им хареса като атракция, нали все пак е
някаква форма на чуждост.
Илияна Кирилова: Идеалният грък
Гърците, така както и българите, са песимисти и обичат да мърморят за всичко.
За различие между гръцкия и българския характер приемам способността на гърците да
говорят за себе си критично, същевременно меко и с обич към своето, докато българите
са по-скоро саркастични към себе си, като тази хапливост може да бъде илюстрирана с
крилатата фраза „Хубава работа, ама българска!“. На гърците им е присъщ
етноцентризъм в много силна форма. Те имат самочувствието (разбира се, напълно
основателно), че имат голям принос в световната култура, но същевременно с това са
обсебени от идеята, че мъдростта им е заложена генетично и с това превъзхождат всички
останали нации. В работата винаги гледат малко отвисоко на чужденците. Ако
чужденецът направи грешка, винаги му търсят обяснение, докато колегите гърци
минават без последствия за същото прегрешение. Моето впечатление е, че гърците не
се интересуват много от другите страни – изключително са любознателни към
собствената си страна, но всичко чуждо не представлява интерес за тях. Найфрапиращият случай беше, когато едно познато момче студент ме попита: „Нали София
е столица на Москва, а Москва е в Русия?“.
Такива черти на гръцкото поведение и манталитет като забързаността и
прибързаността, самочувствието, което черпи енергия от комплекса за малоценност,
или бохемията и хедонизмът, южната нескромност намират израз и в гръцката реч.
Когато слушаме говорене на гръцки, без дори да разбираме какво се казва,
впечатлението е за смесица от възхищение и възмущение. Сякаш говорещите
опровергават нечие твърдение. А те споделят обикновени неща. Говорят така, все едно
са мълчали дълго, сякаш се страхуват от празнотата на мълчанието. Видимата цел на
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гръцкото говорене е човек да намери на кого да съобщи изключителното, което му се е
случило. Но работата не е само в съобщаването и споделянето, а и в спечелването на
състезанието със събеседника, в постигането на признание. Оттук произтича и
външната форма на гръцката реч със свободно изтичащ, готов да премине в крясък или
песен глас. Гръцката реч е надговаряне, надвикване, грижа да не се изпусне думата. Не
само в живота, но и в телевизионно предаване петима събеседници могат да говорят
една минута заедно, при това като се чуват и коментират казаното от другите. Както
млад мъж, управляващ мотор и провиращ се в потока от леки коли в Солун, гледа и
напред, но се е обърнал и назад, за да разговаря с возещия се зад него. Като че ли Гърция
е единствената страна в света, в която бягащите за здраве не просто разговарят, но
спорят и дори се карат. Гръцкият начин на общуване има симпатичното проявление на
светкавично разразяващи се скандали и също светкавични сдобрявания и
сприятелявания.
В заключение ще направя опит да обобщя гръцката базисна културна личност.
Идеалният грък е може би забързан човек, със самочувствие, привързан към живота
сега, но ценител и на миналото, човек, разпънат между страстната привързаност към
своето и горчивината, че то е толкова несъвършено.
Таничка Грозданова: Истанбул между Европа и Ориента
Пример за културни различия, които разделят хората, са религиозните
различия. За разлика от други компоненти на културата, при които се наблюдава
взаимодействие, обмен между различните културни общности, религията капсулира
своята общност чрез своите обичаи, ритуали и символи. Една от моите срещи с
чуждостта бе, когато през лятото на 2004 се връщахме с моето семейство от Ефес. В
последния момент успяхме да намерим стая в хотел в квартал „Сефакьой“ на Истанбул.
Тъй като беше още рано, решихме да се разходим из квартала. В един момент нетърпимо
ме заболя глезенът, трябваше за мъничко да поседна. Пред нас се намираше типичното
турско кафене с масички на площада, разположени под дебелата сянка на големи
дървета. Запътихме се натам. На няколко метра се спряхме стреснати, защото
посетителите на кафенето (мъже, пиещи кафе, отдадени на леност и чаткане на
броеници) ни гледаха враждебно. Дори когато мъжът ми попита на турски къде можем
да седнем тримата заедно със сина ми, само един благоволи да ни каже, че тук не могат
да сядат и жени. Просто не можех да повярвам, че това са също граждани на Истанбул,
които отстъпват място на жена в трамвая. Да не говорим, че повечето жители на
„Сефакьой“ са преселници от България от изселването през 1951 г. Въпреки че имам
някаква интеркултурна компетентност, бях потресена: тези хора разглеждаха като
престъпление появата на жена в кафене. Намерихме след разговор с минувачи едно
заведение, където да можем заедно да изпием по кафе и да си хапнем от вкусните турски
сладкиши, в него се влизаше от улицата през единична врата в заден вътрешен двор.
Там имаше много млади хора – момичета и момчета от местните и няколко възрастни
мъже и жени туристи като нас. В друг квартал на Истанбул, „Авджилар“, сме сядали в
заведения без проблем. Там също живеят много изселници от България, само че от
преселването през 1989 г. и явно не са придобили или усвоили „табиетите”
(манталитета) на местните. Това може да се случи само в кварталите, но никога в
централната част на града.
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Соня Ангелова: Моят Одрин
Нужно ли е да напуснеш границата на „родна България”, за да се сблъскаш с
другост? И задължително ли срещаш чуждост, когато прекрачиш очертанията на
Родината и попаднеш в друга страна? Животът в град, изпъстрен с множество етноси,
ме е срещал с другостта неведнъж. Още от началното училище, когато мои приятели
бяха деца от турски произход. След това различни колеги и клиенти като арменци,
отново турци, роми, даже и „странни” за мен българи. Всеки човек е различен и всеки
човек може да бъде „чужд”. Ще разкажа за първото ми пътуване до Турция в
организирана еднодневна екскурзия до Едирне или Одрин, както е известен в България.
Тръгвам с нагласата за неприятно изживяване, въпреки разказите на мои познати, вече
ходили, ходили… Но си имам едно на ум. Очаквам враждебност, насаждана години
наред в съзнанието на всеки българин. Все пак отивам в страната на нашите поробители,
500 години робство са това, не е никак малко време. Добре, че пътувам в група. На
границата сме. „Günaydin”, поздравявам и подавам паспорта си. Смугъл и недоспал
митничар ме поглежда, колкото да се убеди че паспортът е мой. Продължава да пуши
цигарата си в кабинката и дума не обелва. „Ето, казвам си, както и очаквах. Къде съм
тръгнала и аз?” Влизаме в Одрин по обиколен маршрут, ще видим „Тракийския
университет”. „Какво пък ще му гледаме? Сграда някаква.” А какво беше учудването
ми, големи съвременни сгради, озеленени алеи, общежития цял огромен комплекс! Бях
повече от впечатлена и настроението ми започна да се пооправя. Но след две минути
виждам спрели полицейски коли, „заклещили” автомобил с хора, и полицаи с насочени
към тях автомати(!). „Къде попаднах? Защо тръгнах изобщо?” Онова „едното ми на ум“
пак изскочи. Слизам плахо от автобуса. Ще разглеждаме Джамията „Семелие”. Не съм
особено вярваща, но не съм и атеист. В българска църква се чувствам потисната, тъмно,
тихо, миризмите са тежки. Някак мъчно ми става като вляза. А тук светло, просторно,
групички от хора, седнали по турски на дебелия килим, говорят помежду си, радват се
на срещата, бягащи и смеещи се деца… Ведро някак. Отпускам се и с жив интерес
разглеждам наоколо. Колосална сграда, красива, висока, светла, огромна! Да се чудиш
как стои всичко това над главата ти и то от време оно! Продължаваме към закрития
пазар. Шумно, колоритно, интересно. Търся тоалетна. Чува ме възрастен продавач на
сергия и започва да ръкомаха. Не разбирам. Маха ми да вървя след него. Пресичаме
почти целия пазар, за да ме заведе до тоалетната. Остави сергията си и тръгна, бях
изумена! И поемаме към борсата, явно любима част от разходката. Хората от автобуса
вадят чанти, огромни торби, сакове… Ще се пазари. Зървам табела: ”Маслини локум
прах има” на чист български. Не сме ли в Турция? Не се разминах с пазаруването и аз.
Любезни и усмихнати продавачи, щастливи, че си избрал стоката им. Ядки, локум,
халва, дъхав симит, от вкусно по-вкусно. Че и изгодно. Вече в централната част хапваме
прословутия ”тава джегер”. Сервитьорите не спират да носят зеленчуци, хляб, вкусни
разядки. И те усмихнати, любезни, мили. Тъмно е вече и потегляме към дома. Към
нашия Шумен. Мъчно ми стана. Вече бях влюбена в този чужд град. А как се терзаех
само преди няколко часа. Всяка година ходя до Одрин. Поне веднъж. Вече със
семейството си или с приятели, с личните си автомобили. Всеки път откривам по нещо
различно, нещо интересно, нещо „чуждо” и нещо „свое”. Че ей го къде е! И всички те
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разбират някак, нали сме си „комшу”. Дали щях да харесвам Одрин толкова много, ако
беше останал ”наш”? А дали е „чужд”? Или вече е „мой”.
Димитър Стоянов: Сърцето на Азия – далеч от суетата на света
Великите политици ще си отидат от тази земя, най-големите империи ще се
сринат и ще се заличат от паметта на новите поколения, но мъдростта, цивилизацията и
културното наследство ще продължават да играят важна роля в живота на хората, докато
все още има човешка история.
Днес земите на уйгурите обхващат Таримския басейн, Джунгария и
Турпанската падина, разположени в сърцето на Азия. Този регион е бил от особена
важност от незапомнени времена поради благоприятното му географско положение и
древните търговски пътища между Изтока и Запада, свързващи гръко-римската
цивилизация с културата на индийския будизъм и традициите на Централна и Източна
Азия. Синдзян е автономен район в западната част на Китай, заемащ около една шеста
от територията на страната. Името му означава Нова Земя. Със своите 1 660 000 кв. км.
Синдзян е най-големият автономен район и също така най-голямата провинция в Китай.
На юг границите му се разпростират до Тибет, Монголия на изток и Русия на север, на
запад до Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан, както и до управляваните
от Индия и Пакистан спорни части на Кашмир. Административен център и най-голям
град е Урумчи.
След дълъг полет от Истанбул се озовах именно там. Това е единственият голям
град в света, намиращ се толкова далеч от море – над 2000 км. Никога не съм си мислил,
че мога да попадна на такова място. Ходил съм в повечето държави в Европа, но сега за
първи път осъзнавам какво е да пътуваш на хиляди километри и в същото време
да се приближаваш към себе си. Град – борба на противоположности – между новото
и старото, между етноси, култури и религии. Тук дори и времето е различно – едно
китайско и едно местно, два часа назад. Никога не знаеш колко точно е часът, а колкото
повече отиваш на юг, закъдето съм се запътил и аз, времето сякаш спира. На път за
древната държава Пичан минавам през Турпанската падина, разположена между два
хребета на свещената за много религии планина Тяншан. Местният уйгурски език –
Тенгри, на български – Тангра. Всички световни религии са минали оттук. Турпанската
падина има дължина около 100 км в направление изток – запад и ширина около 50 км.
Тя е третата по дълбочина депресия (след Мъртво море и Асалското езеро) с минимална
надморска височина минус 154 м. Това е най-горещото и сухо място в Китай. През юли
температурата достига 60 градуса! По северния край на долината са разположени
няколко оазиса, най-значим сред които е Турпан, в една от най-големите и загадъчни
пустини – Такламакан. Източно от Турпан, в северния край на пустинята Такламакан,
се открива неописуема гледка – кървавочервена пламтяща планина, която се простира
приблизително на 100 км дължина и 5-10 км ширина, пресичаща Турпанската падина от
изток на запад. Според древна уйгурска легенда някога живял дракон в планината
Тяншан. Тъй като драконът ядял малки деца, един уйгурски герой го убил и разсякъл на
осем парчета. Кръвта му се превърнала в аленочервените Пламтящи планини, а осемте
части – в осемте долини. Между градовете Турпан и Пичан, на ръба на една отвесна
скала в подножието на Пламтящите планини, се намира комплекс от свещени будистки
пещери-храмове от V-IX век – „Хилядата пещери на Буда”. Днес са запазени около 83
пещери, в които могат да се видят много значими будистки стенописи. Първоначално
религията на уйгурите е била шаманизъм и тангризъм, а по-късно от Индия по Пътя на
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коприната идва и будизмът. Всичко от будистката есхатология, писано за бъдещия БудМайтрея, е стaвало именно по тези земи, и то на уйгурски език. Едва през XIV век
източните уйгури около Турпан са ислямизирани.
Близо до град Пичан се намира едно малко, но известно на света селце, скрито
в пустинята – Лямджин. Там отседнах и останах 40 дни, запознах се с езика и културата
на местните уйгури, които много приличаха на българите от онова време и езикът им
беше толкова близък до нашия, та имах усещането, че съм си у нас. Селцето е известно
с останките от динозаври, които учените откриха наскоро. Едно селце оазис, скрито в
пустинята, в което времето е спряло. Хората там живееха в пълна изолация. Аз бях
един от първите чужденци, които те виждаха. По-човечни и доброжелателни хора
не бях срещал никъде по света! Приеха ме много бързо, защото приличах на тях и
можех да разбирам езика им. Дадоха ми дори уйгурско име и ме направиха един от
тях. Нямаха телевизия, нито вестници, дори не можеха да четат, но това не им пречеше
да бъдат хора, по-достойни от повечето представители на така наречения „цивилизован
свят”. За тях най-ценното беше земята им, която им даваше всичко. Нямаше болници,
нито лекари, и защо ли им бяха? Ходехме до пустинята Кумтаг, част от Такламакан.
Обикаляхме с камили в пясъците, далеч от суетата на света. После се качвахме и
спускахме с бъгита с бясна скорост по склоновете на огромни планини от пясък.
Адреналинът ми се качи на сто процента, мислех, че никога няма да изляза жив оттам.
Това беше изживяване за цял живот, имаш чувството, че летиш над море от пясък и
наоколо няма нищо друго – само ти, небето и пустинята. Има и много други тайни под
пясъците на Такламакан. Буквално преведено, името Такламакан означава „Ако влезеш,
няма да излезеш”. В сърцето на Азия, там, откъдето започва всичко, влязох в пустинята
и все още съм там.24
Гюнел Осман: Япония – времето буквално спираше
...Научихме името на човек, който ще пристигне от Япония, за да преподава
японски език в училище, и ще занимава децата с други интересни неща в група по
интереси, свързани с японската култура. Още през втория ден, в който започна работа в
училище, Джуди беше втрещена от дневния ред в училище. Закъсняването за работа
беше истинско недоумение за нея. За шест месеца тази жена не закъсня нито веднъж за
работа, нито веднъж не излезе да почива извън регламентираната си почивка, която без
това често прекарваше с децата. Никой пък от наша страна не разбираше нейното
фанатично понятие за точност и липса на типичната балканска емоционалност. Винаги
се усмихваше и поздравяваше, но дотам. Бихме казали „по български“ – темерут.
Всички знаехме, че на нея ѝ харесва в България, и ние я харесвахме, но нямаше топли
прегръдки и звучен смях в кабинета ѝ. Там цареше спокойствие, времето буквално
спираше. Периодът на програмата мина бързо и дойде време Джуди Кобаяши да се
премести в друг град. Децата, на които преподаваше, вече бяха свикнали с нея.
Сбогуването беше тежко. Тогава за първи път видях как очите на Джуди се напълниха
със сълзи. Разплака се,... след което се извини на български и потегли.

В съвременен план това население (уйгурите) е подложено на асимилация в китайски
лагери за „превъзпитание“ и това става с помощта на германски концерни като
„Фолксваген“ и „Сименс“, които построиха под натиска на политически фактори свои
заводи в тази област на Китай.
24
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Златина Стефанова: Мароко – „Арабска романтика!“
Най-прекрасната чужда земя, оставила незабравими впечатления у мен, е
Мароко. По тези географски ширини първото, с което се сблъсках, е отзивчивост,
безкрайно приятелско отношение към чужденците и най- вече много мъдрост и арабски
сентенции, предавани през вековете. Дори чаша вода не може да се изпие, без
пословичната арабска традиция да се обяснява и цитира всичко със сури от Корана.
Задължително е да се вметне, че водата е свещена, че е в основата на живота, който
техният бог Аллах е дал, благодарение на неговата щедрост тази вода е в ръцете ни и е
път към бога. На арабски „път към бога е „мус Аллах“. Когато чух израза, се сетих за
нашия връх Мусала и в мен се породи едно блаженство от факта, че открих
етимологията на значението на името на най-високия връх в България. Ние, българите,
не почитаме и не ценим така ревностно водата, както хората от пустинята. Там те я
превръщат в култ. Реших да узная цената на тази свещена течност. Чух някаква цифра
за кубик вода, която ми каза моят марокански приятел. Реших, че не съм разбрала
правилно. Как така водата в пустинята ще бъде по-евтина от тази в България? Поисках
фактура за платена сметка и отново онемях. Да, това е кралство… истинско, реално
кралство Мароко! В тази далечна, чужда земя свещената вода, която не е достатъчно, е
по-евтина от тази в България. Казах си: „Интересно! Как ли го постигат това, а при нас
сметките за вода постоянно нарастват?“ (сравнението е от 2010 г.).
Забравям водата и сядам да похапна традиционен марокански тажин – ястие
подобно на гювечето, приготвено в глинен съд с интересна форма. Знаем, че арабите
ядат с ръце, но дори и така те се хранят по определен начин. Гозбата се яде подред, не
се разбърква хаотично и не се разваля формата. Събира се с хляба, с помощта на трите
пръста – палец, показалец и безименен и така се поднася към устата. Хранят се, докато
се изяде порцията в чинията. Храната не се оставя, за да не се изхвърля, но също и не е
практика да се прибира за следващо хранене. Не се яде претоплена храна – нещо, което
също ме впечатли. Гозбата трябва да е топла, прясно приготвена. Никога вчерашна!
Това важи и за хляба. Взима се топъл, преди да започне храненето.
Обичам риба. Исках да опитам от тяхната, понеже там, където бях, има река, а
също и язовир, проектиран от български хидроинженери. Реших, че пържена речна риба
ще има в изобилие. С усмивка и категоричност моят приятел Брахим ми обясни, че речна
риба никой не яде. Не само че не я предпочитат, но и не я смятат за пълноценна храна.
Според него морската риба е тази, която е вкусна, полезна, благословена от Аллах и
изпратена за препитание на вярващите. А там я имаше в изобилие от Атлантическия
океан и Средиземно море.
Ние като се храним, често пием бира или вино. С леко неудобство попитах дали
има бира, или да си взема от магазина. Изумлението на моите домакини беше голямо.
Каква бира? Какъв магазин? Още повече жена да пие бира – това е „харам“ (грях). Оказа
се, че алкохол не се продава, дори и за чужденци няма по магазините. А това, че жена
иска да пие бира, беше вече техният сблъсък с различията. Изумлението им бе толкова
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голямо, че се започна една дълга тирада относно призванието на жената, за мястото ѝ
до мъжа, за нейната преданост и всеотдайност. Обясненията им по тази тема са толкова
ревностни, че граничат с фанатизъм. Най-много ме впечатли онази част, в която
подробно и обосновано ми обясниха правилата за това как се бие жена. В повечето
мюсюлмански страни се прилага ежедневно, но в Мароко въпросът е спорен. Много от
мароканците са против тези методи за назидание. Тези правила са приети на висши
събрания от техните духовници и са унифицирани за всички мюсюлмани. Целта е
жената да не бъде прекалено наранена и да няма видими белези, но да бъде наказана с
поучителна цел, като се приема, че за нея това е чест. Основното е да бъде поправена за
добро и да не допуска грешки. Има писани правила, в които е систематизирано в кои
случаи се налага с пръчка жената. Слушайки ги, веднага си направих сметка, че ако съм
арабска съпруга, ще ям много бой… Общо взето правилото как се бие жена е следното:
удря се с тънка пръчка, като засилването е само на нивото на раменете, за да не бъде
много силно и да не се оставят видими белези, като лицето се избягва.
И така, докато си смятах колко бой ще трябва да понеса заради европейския си
манталитет и поведение, реших да засегна темата за брака и за полигамията. Нещо,
което е мечта за нашите мъже, но в действителност е утопия за тях. Аллах разрешава да
имат до четири жени. Полигамията е легална. Когато става въпрос за многоженството,
е необходимо да припомним историческия момент, в който се появява ислямът: мъжът
е могъл да има колкото си поиска жени – без ограничение, да прави с тях каквото си
поиска, да ги продава, дарява, преотстъпва – жената не се е считала за човек. Женските
рожби са заравяни живи в земята. В днешно време една друга особеност е много
впечатляваща. В Мароко, ако жена е родила извънбрачно, веднага детето бива прибрано
в приют, а на семейството ѝ се налага огромна глоба. Самата родилка отива за 6 месеца
в затвора.
Като цяло се приема, че за да има втора съпруга, мъжът търси съгласието на
първата, за трета е необходимо съгласието на първите две и т.н. И все пак, в Мароко
младите хора не са ревностни защитници на многоженството, още повече, че за да имат
по 4 жени, трябва да са достатъчно богати, за да осигурят едни и същи материални блага
на всички тях – трябва всичко да е по равно и еднакво. Пословична е арабската ревност.
Всеки знае, че на арабина може да му вземеш всичко, само да не му пипаш жената.
Болезнено ревниви са относно поведението и облеклото на жената. Тя не трябва да се
облича така, че да има открита гола плът, която да провокира грешни мисли и желания
у мъжете. В Мароко жените са с открити лица, закрити са само косите им. Смята се, че
те се забулват по желание и никой не ги принуждава, но въпросът е спорен.
Не трябва да има открити места по тялото, за да не провокират мъжките
фантазии – нещо, което е в пълна противоположност с нашия манталитет. Съвременните
европейки и немюсюлманки се стремят да изглеждат все по-изкусително и
провокиращо. Докато разговаряхме на тази тема, относно облеклото, се запитах как ли
биха реагирали на разголените клипове на нашите фолкаджийки. Всъщност в Мароко
няма интернет цензура, за разлика от Тунис например, там могат да гледат в нета всичко,
което ги интересува.
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Тогава отново се замислих колко ли бой ме чака с тази бяла, прозрачна къса
рокля и отворено деколте. Заливаше ме безкрайно облекчение от факта, че паспортът
ми е европейски и те също трябва да се съобразяват с моите особености. При 45 градуса
за мен е нормално облеклото ми да е оскъдно и да ми се пие студена бира. Ето това е
моят сблъсък с „чуждостта“. Различието е в манталитета, нравите, порядките,
представите за правилно и неправилно, морално и неморално.
Неморално и недопустимо е да се снимат хората по улиците. Също полицаите
следят да не се снимат техните институции и официални сгради като полиция,
парламент, съд, президентство и други. За всеки турист най-интересното и ценно нещо
от всяка екскурзия са снимките. Из арабските държави обаче трябва да се внимава.
Разхождайки се, видях как две жени, които не са паркирали правилно, подадоха
банкноти на полицая и реших да снимам – това си е чиста корупция. В България всеки
снима всичко и се надпреварват да показват компромати. В момента, в който насочих
апарата за снимка, полицаят дойде и без никакви обяснения ми го взе и изтри кадрите.
Продължихме си разходката, като реших да минем през сука (пазара). Всеки
ден обичах да разглеждам какво се продава и какво има. Тази разходка сред местните
ми беше много приятна. На петия ден моят марокански приятел ме попита какво все пак
търсим на пазара, какво искам да купя, за да се пазарим и да го вземем. Обясних му, че
нищо конкретно не търся, разхождаме се. За него това беше непонятно. Как така всеки
ден гледаме едно и също и не сме отишли да купим нещо конкретно? Хората там ходят
на пазар, когато търсят дадена стока. Аз обаче просто се разхождах. За него такова
поведение беше странно. За финал ще спомена това, което моят марокански приятел
ме попита, изпращайки ме на летището. Въпросът беше: „Знаеш ли каква е разликата
между жената и камилата?“, а отговорът: „С камилата можеш да пресечеш пустинята,
но с жената можеш да прекосиш целия живот“. „Арабска романтика!“ – помислих си.
Но пред мен беше самолетът – машината на времето, която след три часа щеше да ме
приземи там, където е моят свят, моята позната земя. Там, където обратно – жените
„властват“ над мъжете, а камилите са само в зоологическите градини.
Приложение 5: Разновидности на чуждостта
Радослав Ангелов: Преминавайки през различните етапи в живота, аз ставам
чужд на себе си
Светът е голям. Безкраен. Живея сред много други, различни от мен – чужди.
Аз съм само една индивидуалност сред многото други. Знам, че не съм сам, не съм
единствен. Всеки ден ме заобикалят хора, предмети, явления, материя, градивни
частици, разбирания, възприятия, емоции и всестранни мисли, прелитащи в главата ми.
Чужд съм за вас и вие сте чужди за мен. Някои ме разбират, познават ме, а за други
оставам завинаги непознат. Търсейки значението на думата „чужд“ в тълковния речник,
се натъквам на „враждебен“. Не, не е задължително. Това, че съществува едно значение,
което може да даде дефиниция на „чужд“, не описва съдържанието на думата изцяло.
Чуждостта е много повече от една дефиниция. То е усещане. Не винаги разбирам другия
до себе си, не винаги мога да му помогна, да съпреживея това, което той съпреживява
всеки ден, не мога да прочета мислите му, не зная дали изрича на глас това, което мисли,

258

не зная дали говори истината. Чужд е този, който не ме допуска до себе си. Не говоря
единствено за различните култури, а за отделната личност. Хората гледат на едно и също
нещо по различен начин, имат различни гледни точки. Съществуват разнообразни
интерпретации на света, различни светогледи. Въпреки междукултурните и
междуличностните различия хората поддържат двете понятия „добро“ и „зло“ и ги
свързват с „познат“ и „чужд“. Не всеки е готов да види положителното значение на
понятието „чужд“. Не във всеки е заложена междуклтурната чувствителност, не всеки
се научава да се справя с фундаменталните разлики във възприятието на света и не
поставя на преоценка разбирането си за дадена култура.
Свикнали сме да живеем по определен начин, а допускаме ли съществуването
на друг начин на живот? Приемаме ли го за нормален? Самата личност определя кое е
водещо в живота ѝ, как да отмерва времето, как да се облича, храни, танцува, какъв е
майчиният език и колко езици говори. Много често чужди за нас са тези хора, които ни
заобикалят, с които живеем в съседство или наши връстници. За мен по-малко чужд
би могъл да бъде човек, който никога не е живял в моята страна, някой, с когото
за първи път се срещам, отколкото някои познати, с които нямам желание и да
общувам. Всеки човек носи в себе си модели на мислене, усещания и „тертипи“ на
действие, които е заучил и са му били показани. Голяма част от тях личността е усвоила
в ранно детство, защото тогава малкият човек е най-податлив на асимилиране. След като
в ума са усвоени определени модели на мислене, чувстване, възприятие и действие, тя
трябва да се отучи от тях, за да успее да научи нещо различно, а отучването е по-трудно
от заучаването за първи път. Ценностната система се променя трудно.
Понятието „чужд“ е често емоционално обагрено. Преминавайки през
различните етапи в живота, аз ставам чужд на себе си. Неминуемо житейският ми опит
е обусловен от всяка една крачка, която извървявам, от всички трудности, които са ме
научили на много неща, от многобройните ми пътувания из други градове и държави,
но докато окото ми се пълни с нови красоти, а умът ми се храни с интеркултурните
особености, докато опитвах да се запозная и приема новото, различното, загубих
постепенно себе си. Крачка по крачка. Гледам се в огледалото и не мога да се позная.
Оказва се, че е възможно човек да бъде чужд на себе си. Познатото в мен битува заедно
с чуждото. Не говоря за такъв тип болестно състояние, за психически разстройства като
деперсонализация. Не искам да живея в друга епоха, нямам усещането, че се гледам от
птичи поглед или че имам вътрешен конфликт. Говоря за това колко е различна
перспективата, гледната точка в различните моменти от живота на човека. Не
съществува общочовешка логика, която да отсъжда кое е правилно, кое е грешно, кое е
добро, кое е зло, кое е дружелюбно и кое не. Разбираме, че чуждото в своята странност
наистина съществува и е навсякъде около нас и в нас. Чуждото за другия е познато за
мен. То е като храната, която не понасяме, музиката която не харесваме, хората, с които
сме имали премеждия и от които сме се отчуждили. Но „лошото“ и непознатото на пръв
поглед стават понякога нашите първи другари. Говоря за противната храна, която са ни
давали в ранни години, но сега оценяваме, скучните предмети в училище, чиито знания
ни помагат всеки ден, хората, с които сме се скарали, но сме се сдобрили, защото сме
измислили компромисно решение за проблема, човека, зад чийто гръб сме говорили,
вече не можем без него, защото се е превърнал в един от най-добрите ни приятели.
Павлин Трендафилов: Чуждостта се крие в безграничността на човешкия разум
и мислене
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Живеем в забързан свят, където всеки се стреми към надмощие, към победа над
другия. Свят, в който технологиите започват да заместват реалните човешки
взаимоотношения. Живеем в свят, в който всеки мисли, че е максимално информиран,
че е по-можещ и по-знаещ от другият, в свят, в който човек може да загуби
самоличността си и да стане чужд за самия себе си. Какво всъщност означава да се
срещнеш с чуждостта? Представата на някои хора за това е да срещнат други хора,
различни от тях самите, било то по психика или по външност. За други това е да посетят
различни държави. Излизал съм извън границите на България много пъти и съм се
срещал с много хора, работата ми също ме среща с нови интересни личности. Срещал
съм се с друга ценностна система, с друга религия, със съвсем различни традиции и
обичаи от нашите, от моите. За мен чуждостта не е в обичаите на хората или в
архитектурата на градовете им, а в това какво мислят. Как даден човек те разбира в
определена ситуация и как би реагирал ти. Всеки човек мисли по различен начин и
когато този начин на мислене е различен от твоя собствен, се сблъскваме с чуждостта.
Приемаме близо до себе си хора, които мислят и се държат като нас, а останалите с
различен от нашия начин на мислене игнорираме, отдръпваме се от тях. Срещайки
чуждоста в мисленето, поведението и държанието на останалите се появява съмнение в
самите нас, което води до въпроса: „Аз ли мисля правилно, или отсрещният?“. Появата
на този въпрос ни кара да губим доверие в самите нас и тук срещаме чуждостта в себе
си. Незнанието какво да направим, как да постъпим или какво да кажем ни прави
различни и чужди както за останалите, така и за нас самите.
Галяна Георгиева: Моето друго Аз
Ще разгледам въпроса доколко един човек е чужд за себе си. Дали се познава
толкова добре, дали осмисля нещата, които върши, дали си задава въпроса „Кой съм
Аз?“. Може би това е първият съзнателен въпрос. Започваш да се чудиш кой си ти и
дали се познаваш.
Какво можем да кажем за ролите, които човек изпълнява в живота? Дали е себе
си през цялото време? Не! Той се подчинява на изискванията на обществото, на
работния екип и т.н., но вътре в себе си сам избира на какво да се подчини и как да
подреди външните си проявления така, че да отговарят максимално на вътрешните. По
този начин, изпълнявайки различни роли, човек е максимално чужд на себе си. Винаги
съм имала този момент, в който сякаш извиквам другото ми Аз да се появи от дълбините
на съзнанието ми. Онази част мен, онази личност, онази идентичност, скрита в найпотайното кътче на душата ми. Онази част от съзнанието ми, която не бих споделила,
не от егоизъм, а от чувство за самосъхранение. Онази частица, която ми прави компания
в моменти, когато не бих могла да съм по-сама и по-самотна. Онзи път, който е някак
си встрани от правия, онази алтернатива, която не е грешен избор, а просто различен.
Онзи тон и онази музика, която само аз мога да чуя, защото извира вътре в мен.
Чуждото в мен живее през нощта, единственото време, в което позволявам да
ме завладее напълно, защото какъвто и катаклизъм да предизвика у мен, нощта ще успее
да го прикрие от чуждите очи. Чуждото в мен е емоция в най-чистия ѝ, неподправен,
истински вид или, ако трябва да сме точни – съвкупност от чисти емоции, съществуващи
напълно самостоятелно, в противен случай би настанал абсолютен хаос, напълно
убедена съм в това. Чуждото в мен идва от дълбините на съществото ми и по природа е
тъмнина, но тъмнината, в която звездите светят най-ярко и най-лесно могат да бъдат
забелязани и последвани. Чуждото в мен е празнина, пространството, където съзнанието
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ми може да се скрие, да се залости, да се спаси от реалното в най-болезнената му форма.
Чуждото е простота, от която се нуждаят сложните натури, ефирността, нещо семпло,
ненатрапчиво и чисто, опростяващо всички безкрайно комплицирани връзки, мисли,
отношения със света. Другото ми Аз сега знае, че е безсмислено да го описвам, след миг
вече ще е нещо съвсем различно, винаги се променя, но в крайна сметка винаги остава
все същото. Другото ми Аз е онова, към което се стремя, което достигам и пак губя, но
зная, че в крайна сметка винаги ще бъде. За мен това се нарича среща с чуждото,
непознатото, намиращото се там вътре дълбоко в душата на всеки от нас. Нашето друго
Аз.
Тамара Ангелова: Странстванията на славянската душа
В съвременния свят на модерни технологии, разрушени стени (придвижване без
граници) е почти невъзможно да останеш затворен в собствената си културна общност
и никога да не срещнеш човек, етнически, религиозно или социално различен от теб.
Аз съм представител на две култури – не коренно различни, но все пак
отличаващи се една от друга. Плод съм на смесен брак между българин и рускиня. От
малка живея, правейки сравнения. Майка ми, от страх да не се омъжи за руски пияница,
се омъжила за български, а мен от всичко най-много ме плаши мисълта, че ще се омъжа
за българин. От всичко руско съм възприела само кухнята – предпочитам риба пред
свинско и никога няма да си приготвя ястие с доматен сос и чубрица. Родена съм в
България, получила съм образованието си тук, затова не се и замислям, като ме питат за
националността ми, и никога не ми е хрумвало да се оправдавам, че не мога да напиша
есе на български, защото не ми бил роден език.
Първите ми пътувания извън България бяха в Русия, но не при роднини, а
наистина като чужденка. Когато кажа на руснаците откъде съм, първият въпрос към мен
е защо кимаме, когато имаме предвид „не”, и клатим глава за „да”. Втората им
асоциация е: „О… солнечный берег, золотые пески”. Не мога да крия, че това ме прави
изключително горда, макар че е просто стереотип у тях и у нас. Приятно ми е да пътувам
в Русия и да общувам с руснаци – те ме познават, и аз тях. Но нещата не стояха така,
когато заминах за Словакия.
Знаех, че най-много студенти от Турция пътуват по програма „Еразъм”, но те
не представляват интерес за мен, защото страната им се намира близо, била съм там, а
и понякога е достатъчно да отида на село, за да се почувствам в Анадола и да не чуя
българска реч. Но радостта ми беше неописуема, когато видях, че студенти от Германия,
Франция, Унгария, Словения, Латвия, Чехия, Полша и Гърция също са избрали да
заминат за град Прешов, Словакия. Още преди заминаването, във фейсбук групата
германката Ани беше написала, че ако общежитието ѝ се стори тясно, ако личното ѝ
пространство бъде нарушено, то тя ще се изнесе на квартира. Зачудих се, та тя не знае
ли, че трябва да живеем в общежитие, пък и какво толкова – само 4 месеца. Е, остана в
общежитието, но бързо се скара със съквартирантката си от Франция. С нея се
сприятелихме и пътувахме заедно до Прага. Спахме в хостел (което беше ново за мен),
споделих с нея, че е много интересно там, защото всяка нощ хората, с които спиш в една
стая, се сменят, а те са толкова различни, откъде ли не. Тя се съгласи с мен – там не се
интересуваше от личното си пространство.
Когато с моята приятелка Цветелина пристигнахме в общежитието, тъкмо и
момичетата от Турция се настаняваха – запознахме се с тях и едната веднага ме целуна
по бузите, което беше изключително неприятно за мен. Прегръщам и целувам само
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близките си приятели, не обичам да ме пипат непознати. Въпреки 36-часовото пътуване
всички излязохме вечерта навън, за да се опознаем, само момичетата от Турция си
останаха по стаите. Сега най-близката ми приятелка Нурай ми обяснява, че са го
направили, за да се опознаят първо самите те. Но момчетата бяха с нас. Първоначално
сметнах Юмит за мъжкия вариант на Нурай – опитващ се да излезе от своята група, да
опознае другите, да говори на език, различен от турския. Той насърчаваше
сънародниците си и те да направят така, но скоро и той се затвори в „турската стая”.
Дали не е останал разочарован от европейците, не зная.
Почти всички момичета бяхме записали аеробика като спорт. Навсякъде бяха
закачени табели с картинки, че в салона се влиза само с чисти спортни обувки. Но
турската делегация, дори в дъждовните дни, отиваше направо облечена и обута, не
използваха удобните съблекални. Обяснението на Елиф беше: „В нашата страна така е
прието – да не се преобличаш и преобуваш в съблекалнята”. Когато ѝ казах, че и в моята
е така, но тук аз съм на чужда територия и спазвам техните правила, защото съм гост,
тя не можа да ми отговори.
Най-интересен представител от тяхната група беше Фахрие – момичето, което
беше решило да опита от всичко – свинско, алкохол, партита, екскурзии, разходки,
всичко, което в Турция не можеше да си позволи. Това доведе до конфликт между нея
и останалите – обвиниха я, че предавала тяхната култура. Между другото, всичко това
беше позволено на момчетата, но не и на Фахрие. Това я сближи с германката, а и всички
застанаха на нейна страна. След като останалите видяха, че са загубили и най-малкото
внимание от страна на германката (те не са се и борили за нечие друго внимание,
интересуваше ги само Германия), бързо станаха отново мили и толерантни към Фахрие.
Избрах Словакия, защото е в Централна Европа – в Източна съм ходила, в
Западна също (Италия, Франция, Испания, макар че там не съм общувала с местните
жители). Но не бих повторила. Отидох, видях, разбрах – не ми е приятно да обяснявам
къде се намира България, с кого граничи, че не сме католици, а православни и че не
пишем на латиница, а на кирилица. Те много и не искаха да знаят. Гърция им звучи като
някаква екзотика, мечтата им е да отидат там, а България е като някаква дупка,
неизвестна, бедна и неинтересна, нищо че и там има море. Но най-силно ме заболя,
когато словенката каза: „Аз не ги разбирам вашите букви, приличат ми на йероглифи”.
И това да го каже славянка… Там, сред силно религиозните католици (това възпитание
си личи още у тийнейджърите), пишещи на латиница, аз започнах да оценявам
славянството. Неведнъж си помислих: „Това са фалшиви славяни, щом се кръстят с два
пръста и пишат на латиница! Трябва да се обединим!”. Отдавна се бях отрекла от
религията – смятам, че това е измислена идеология за манипулация на населението.
Всеки може да вярва в нещо, „бог” живее вътре в нас, а не в църквата.
Досрамя ме от себе си, когато чух „русини и русински език”. Чудех се какво е
това, не знаех да има такава страна в Европа, а съм много добре по география. Още
повече ме досрамя, когато разбрах, че това е славянски народ, който никога не е имал
своя държава. Наричат ги още карпато-русини или рутенци. Живеят в Карпатите в
Полша (която още през 1947 година провежда операция „Висла” – пали, унищожава
селата им и прогонва хората), в Украйна, (която никога не ги е зачитала за отделен
народ, а ги причислява към украинците) и в Словакия, където днес те имат своя
официална диаспора, а езикът им се изучава в университета. Нали „народите са нашите
цветя” – това са наши братя, славяни. Как може в България да не сме чували за тях.
Странно, никога не съм проявявала такива славянофилски настроения…
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Когато съм в Русия, се чувствам чужденец, дори не казвам, че съм от смесен
брак, защото руският ми не е перфектен. Представям се за чиста българка, но не се
чувствам на чуждо място. Може и да е егоистично, но ми е обидно, когато не се
интересуват от мен и от страната ми. За мен „Еразъм” беше повече от „опит в чужда
страна”, „да опозная друга култура” – да, опознах, но моята никой не искаше да опознае.
Изключение правят преподавателите от руската катедра и по-любознателните студенти
словаци. „Еразъм” беше урок, сравнение – и аз направих своя избор, екскурзия в
Европа да, но работа, живот – не.
Магдалена Николова: Няма нищо лошо в това да посетиш други държави, но поскоро като турист
Зимата на 2013 година моят приятел, намиращ се в безизходица, реши да замине
за чужбина, за да работи там. Покани ме да тръгна с него, първоначално се поколебах,
понеже никога досега не бях напускала родния дом. След дълги размишления реших да
го последвам. И двамата бяхме с нагласата, че в чужбина ни очаква по-добър живот.
Дестинацията, която избрахме, беше Прага, една от най-красивите столици в Европа.
Още с влизането градът ни завладя с приказните си гледки и исторически
забележителности. Първото впечатление беше неописуемо. Със сигурност е един от
градовете, които си заслужава да посетиш. Но това беше едната страна на Прага.
Тръгнахме към общежитието, в което щяха да ни настанят. Стигайки до него, за миг се
изпари еуфорията, която ни бе обзела допреди броени минути. Условията, които ни
предложиха, бяха под всякаква критика, а работата беше тежка. Заплащането бе на час
и парите, които ни даваха, бяха „добри“, като се има предвид, че заработвахме по триста
и десет часа на месец. Ние решихме да не се примиряваме с лошите условия и се
опитахме да си осигурим по-добър начин на живот. Намерихме квартира в хубав
квартал и опитахме да потърсим по-добра работа. В този момент се сблъскахме с
реалността. Бяхме чужденци и всеки ден ни се напомняше това с отношението, което
получавахме на работните места. И така, в продължение на две години с надеждата да
намерим своето място сред „чуждостта“; не ни се получи. Преживяното ме накара да
осъзная, че няма нищо лошо в това да посетиш други държави и да разгледаш техните
забележителности, но по-скоро като турист. Щом става въпрос за градене на живот
обаче, то трябва да е на своя земя.
Преслав Вацов: Колкото и толерантно да е едно общество, отношението „свое –
чуждо” винаги ще пази значението си на „добро – лошо”
Срещата с другостта (чуждото) обхваща всички сфери на човешките контакти.
Обикновено „своето” е хубаво, а „чуждото” варира от странно до враждебно. Досегът с
чуждостта обаче ни помага по нов начин да погледнем на самите себе си, да открием
достойнствата и недостатъците в собствената си култура. Обикновено чуждата култура
е неравностойна с нашата собствена, двете култури се различават в икономическо,
политическо, езиково или друго отношение.
Като всеки млад човек и аз мечтая за по-добра перспектива за себе си, но да си
призная, никога не съм мислил, че мога да имам щастлив живот в чужбина. Имам
приятели, които отидоха да живеят в развитите западноевропейски страни, но техните
разкази са свързани винаги с материалното им благополучие. Никой не ми каза:
„щастлив съм толкова много, че не чувствам липсата на родителите и тукашните си
приятели” или: „работата ме удовлетворява напълно”, или: „не искам по-високо
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заплатена работа”. Истината е, че за равен труд във Великобритания например на
англичанин ще платят в пъти повече, отколкото на чужденец. Това ме кара да си мисля,
че колкото и толерантно да е едно общество, отношението „свое – чуждо” винаги ще
пази значението си на „добро – лошо”. Логиката на тези ми разсъждения идва от
събитията в Западна Европа през последния месец: ислямизираната имигрантска вълна,
която нахлу в подредения свят на европееца… Една култура, изживяваща своето
средновековие, поиска наготово благата на другата – плод на стотици години страдание
и кръв.
Златка Тодорова-Хамдан: Ливан. Чуждостта в диахронен план
През далечната 1986 г., някъде между XIII конгрес на БКП и трагичната
Чернобилска авария се омъжих за чужденец – събитие, неразбираемо и осъдително за
социалистическия човек. Да, един бинационален брак с ливанец, когато глобализацията
беше немислима както в теоретичен, така и в практически аспект, когато „желязната
завеса“ се усещаше повече като „желязна решетка“, аз се отправях отново и отново към
Ливан, раздиран от гражданска война и религиозни противоречия, от собствената
„другост“ на своите граждани. Разбира се, не знаех нищо за моделите на културно
взаимодействие и за петте измерения на Хофстеде, бях „напомпана“ от системата в
моята страна с много идеологеми и погрешни представи за правотата на строя. Имах
единствено добронамереността и толерантността си, както и желанието да разбера
чуждостта, която ме очаква, по възможно най-позитивния начин.
Когато говорим за арабите, е необходимо винаги да имаме предвид за коя
страна става въпрос, защото разликите между хората, живеещи в Африка, на Арабския
полуостров и в Близкия изток са съществени. Ливанците смятат себе си за „crème de la
crème“ на арабския свят. Те са развили до съвършенство едно фино високомерие към
останалите, независимо дали са свои, или чужди. Трудно е с няколко думи да се обясни
защо това е така. Отговорите се коренят в историята на страната, в това, че в чужбина
живеят три пъти повече ливанци, отколкото в родината им, в умението на тези хора,
подобно на арменците, да изкарват много пари от „чисти професии“, без много усилия
и непосилен физически труд. Това е добре структурирано, многопластово общество със
строга йерархия, която по никакъв начин не бива да се нарушава. Аз идвах от страна, в
която всички бяха „равни“, където се даваше „според потребностите“, където „човек за
човека е брат“, където беше недопустимо да проявиш пренебрежение към човек с понисък статус (образование и професия). Много бързо получих първите си уроци именно
в тази посока. Отнасях се дружелюбно с всички, от хората с високо обществено
положение до просяка на улицата. Веднага ме сложиха на място. Чувството за социална
йерархия е изключително силно там. Налице е голяма властова дистанция. Ливанците
от различните социални групи рядко общуват помежду си, само по работа. Малко
вероятно е лекар или адвокат да си приказват дружески с монтьор или шофьор, още помалко да седнат на една маса за по питие. Всички знаят това и никой не се сърди, само
аз се бунтувах и учудвах останалите с приказките си за равенство и братство. Бившият
ми съпруг е лекар по професия, което предполагаше дом в престижен квартал, дрехи и
обувки от определени марки, слугини в домакинството, лицей за децата и т.н. Ако не
успееш да го постигнеш, си некадърен, не добре квалифициран, неспособен.
Идвайки от България, носех манталитета на „моите хора“ по отношение на
самочувствие и самооценка. Какво имам предвид? Българинът не обича да казва
истината относно това какво има, какво е постигнал. Дори се страхува да го прави, за да
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не му завидят или да го молят за услуги. Ако питате нашего брата, той все няма, все не
му стигат парите, все нещо не му е наред. Имам дългогодишна колежка в сферата на
туризма, която купи преди 15 години хотел на „Златни пясъци“. Тя никога не каза, че
има, че печели добре. В нейната уста думите „много сме зле“, „едва свързваме двата
края“ звучат направо кощунствено на фона на проспериращия хотел. В Ливан е точно
обратното. Там всеки се хвали колко много има. Къщата му е най-подредена, колата –
последна марка, бизнесът – най-успешен, банковата сметка – най-тлъста. Слушах и
вярвах. Докато един ден не се наложи да посетим пациент в дома му. Бях шокирана,
мизерията и нищетата бяха всепоглъщащи. Семейството му живееше на ръба на
оцеляването, но той продължаваше да твърди обратното. Подобно разминаване между
думи и действителност правеше впечатление само на чужденци като мене. Научих се да
изслушвам подобни разкази, без да ги приемам за чиста монета, тъй като те са част от
културата на надлъгването в стил Настрадин Ходжа или на приказки от Хиляда и една
нощ.
При ливанците отношението свое – чуждо има много измерения. Иска ми се да
засегна само любовта към родината и нейната уникалност. Невъзможно е да убедиш
ливанец, че има и по-красиви места от Ливан, че природата на други места е уникална
– зелени гори, пълноводни реки, ароматни цветя. Все неща, които там не са в изобилие.
Но ливанците са си сложили розовите очила и голите зъбери, пресъхналите речни
корита, гъсто населените големи градове все едно не съществуват. Показаха ми символа
на Ливан – ливанския кедър. Ако си мислите, че има необятни гори с това дърво, то вие
се лъжете. Останали са няколко дървета в защитена област, пощадени от безогледното
изсичане. При друг случай трябваше да видим речна долина с черешови градини –
разбира се най-едрите, най-сладките, най-уникалните. Долината се оказа малка падина
с поточе и скромни насаждения с хилави хрущялки. Интересно е, че дори и след като
ливанските ми роднини посетиха България, никога не признаха красотите на моята
родина и продължаваха да настояват на своето.
Доста объркване у мен предизвика представата за утре според ливанците. Това
звучи като испанското „маняна“, само че му викат „абукра“– утре. Ако някой ви каже,
че нещо ще стане „абукра“, то със сигурност никога няма да стане. Няма понеопределено бъдеще от „абукра“ и тежко и горко на онзи (като мен), който разбере
това буквално. „Абукра“ никога не идва, то изразява само някакво мъгляво желание.
Добър урок!
Примерите могат да продължат до безкрай, включително и по темата моята –
твоята религия, моята – твоята вяра и т.н. Някак не ми се иска да навлизам в тази
болезнена тема, причинила 25-годишна гражданска война и прокудила много хора от
страната.
Искам обаче да споделя как внезапно станах значима. Въпросът с авторитетите
е много важен в ливанското общество. По онова време на България в Ливан се гледаше
като на незначителна социалистическа държава с твърдоглави комунисти, които си
въобразяват неосъществими идеали. Така че да си от Канада, САЩ, Франция, Бразилия
и прочие престижни държави е едно, а съвсем друго – от България, Румъния, Украйна,
Русия. Моята чуждост нямаше тежестта на другата чуждост. Но ето че дойде лятото на
1994 г. Нищо не подозирайки, влязох една сутрин в близката месарница. Всички в
магазина ме поздравиха много любезно: „Мадам е българка!“. Да, българка съм и те го
знаеха много добре. „Но, мадам, Вие не разбирате, България – Христо Стоичков!“. Дори
не знаех за победата на нашия футболен отбор и за безсънната нощ в България. Четвърти
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в света! И изведнъж настъпи промяната – аз не само бях от родината на Христо
Стоичков, аз едва ли не бях негова роднина, даже сестра. Дори нещо повече, все едно аз
бях спечелила този мач. Като в притчата разбрах, че и аз струвам 10 крави, а не само 3.
Получих най-доброто парче месо за готвене от месаря и това продължи и занапред. Все
си мисля, че трябва някой ден да благодаря на Камата.
Благодарна съм на хората в чужбина! Чрез техния поглед разбрах по-добре себе
си. Култивирах добродетели, които да ми помогнат да приемам по-смислено другите.
Днес е различно, глобализацията налага други модели на поведение, други
предизвикателства и носи очарованието на една осъзната близост с чуждостта.
Елеонора Янкова: Нравствена чуждост
Благодарение на съвременните медии и по-големи възможности за
комуникация културната чуждост се преодолява лесно от човека и той успява да се
интегрира в новата, различна от неговата, културна среда. Акултурацията е възможна
благодарение на възможността на съвременния човек да контактува (пряко или
виртуално) с хора от цял свят. Въпреки усвояването на белезите на други култури човек
все още може да изпитва т.нар. нравствена чуждост. Културата на нравственото
поведение включва умението да се реагира адекватно в дадена ситуация, умението да се
изпълнява моралното решение с морални средства, умението за емпатия. В условията
на пазарната икономика човек с висока нравствена култура произвежда и предлага на
пазара висококачествен продукт. Той търси хуманните проявления при формиране на
търговската цена на стоката: „Да се образова само умът на човека, но не моралът му,
значи да се образова заплаха за обществото“ (Теодор Рузвелт); „Нравствеността – това
е разумът на волята“ (Георг Хегел).
Нравствената същност на личността не се определя толкова от расата, етноса
или националността на човек, а по-скоро от личностните му качества. Двама съседи от
една и съща раса, етнос и националност могат да притежават напълно различни
нравствени качества, както и хора от различна раса и националност, живеещи в
различни точки на света, могат да притежават сходни нравствени качества. В България
ежедневно ставаме свидетели на проявите на хора с нисък морал и в същото време
наблюдаваме примери за съвестни граждани. Един от многото примери как хора с една
и съща националност притежават различна нравствена чуждост, е кампанията „Да
изчистим България за един ден“', в която се включват граждани с висок морал и се
стараят да изчистят боклуците на несъвестни хора, и в същото време граждани на
същата държава продължават не само да не полагат грижи за природата, а да я
замърсяват още повече. Друг пример, който доказва твърдението ми, че хора от една
раса, етнос и националност могат да са нравствено чужди, е хуманното и антихуманното
отношение към животните. Има хора, защитаващи животните чрез различни
неправителствени организации, има и хора, проявяващи крайно антихуманно
отношение към животните.
Силвия Атанасова: Емотивна чуждост
С чуждостта като явление се сблъсках преди около 10-ина години. Моят първи
опит с чуждото ме сближи с една жена, която по-късно се превърна в най-добрата ми
приятелка. Преди известно време имах възможността да работя в едно малко училище,
в малко населено място, близо до Шумен. Децата общуваха помежду си на майчиния си
език, различен от българския. На мен ми се стори възмутително да говорят, без да се
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смущават, на турски език в присъствието на своята учителка. Но те не осъзнаваха, че
предизвикват моето възмущение, а се учудваха защо и аз не владея техния език. Едва ли
не той е универсален и всички трябва да го знаят, особено в тяхното село.
Една от моите колеги, която се усмихваше на притихналото ми възмущение,
граничещо с гняв, ми каза: „Ако не се научиш да приемаш различните от теб, никога
няма да можеш да се насладиш на радостта от общуването си с тях”. След това ми
предложи да ме понаучи на някоя друга турска дума, „за да мога да им вляза под кожата
на тия деца”.
Езикът е богатство. Особено чуждият. Тъй като майчиният е овладяно и
спечелено богатство. Сега се радвам, че дори и да не говоря езика им, мога да вниквам
без възмущение в детските мисли. Научих се да приемам хората със собствени
традиции, нрави, език, култура. Изборът да приемам различните хора като чужди
или като свои се основава на вътрешната ни нагласа и чувство за толерантност.
Христина Петрова: Винаги съм била различна
Още като дете усещах различното отношение спрямо себе си. Винаги бях първа
във всичко. В училище получавах отлични оценки, без да полагам почти никакви
усилия. Записах се да пея в училищния ансамбъл и бях първи глас. Сред децата, с които
играех, бях водещата и всички ме слушаха. Проявявах характер, чрез който без много
усилия успявах да бъда винаги на първо място. Интересното е, че никога не съм го
искала. Просто нещата се случваха от самосебе си. Имах много спокойно и щастливо
детство. Без усилие, с отличен успех записах химия – точните науки ми се удаваха. В
гимназията участвах в олимпиади и отличните оценки ме следваха навсякъде. Винаги
съм отстоявала характер и индивидуалност. Печелех уважение, без да го изисквам.
Винаги съм била различна. Винаги съм го знаела. Преди години това не ми
създаваше проблеми, може би защото хората, с които общувах, бяха на ниво и не
страдаха от комплекси. Сега, в наши дни, всеки ден плащам цената на различността.
Чувствам се не просто чужда за всички, а и неразбираема, и непотребна. Всичко може
да те направи отчужден – достойнство, позиция, цел в живота , морал...
Достойнство – единственото, което ни различава от животните. Способността
ни да стоим с високо вдигната глава, отстоявайки правото си на позиция. Работя в
голяма търговска фирма. Много години търпя унижение и погазване на човешките ми
права. Стигна се до там, че ми забраниха да говоря. Изказването на мнение не е
престъпление. Цял живот се уча да говоря правилно, без да засягам и обиждам никого.
(Това беше първото, което ме накара да се чувствам чужда.) Винаги имам позиция по
даден въпрос. Изказана на глас или премълчана, тя ме прави небезразлична към живота
като цяло. Амбицията като че ли е втората ми кожа. Стремежът към непрекъснато
развитие ме преследва навсякъде. Никога не пропускам възможност за
преквалификация и реализация. Същността ми е такава. Записах се да следвам на 36
години. Преследвах мечтата си да стана добър учител. Не, най-добрият учител! Нямаше
човек на работното ми място, който да не ме е обидил. Засягат възрастта ми и
умствените ми способности, не знаейки, че нищо не е в състояние да ме разубеди.
(Поредният път, в който „стадото“ ме отхвърли.) Убедена съм, че човек се ражда с
достойнствата си. В годините напред само може да ги доразвие. Да преценяваме
правилно, да разсъждаваме, да разграничаваме добро и зло – всичко това е зрънце в нас.
Само ние сме тези, които можем или да го отгледаме, или да го убием. Начинът ми на
мислене ме отчуждава от другите всеки ден. Понякога имам чувството, че живея в друг
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свят. Толкова различни възприятия имам в сравнение с другите, че сякаш никога не
можем да се срещнем. Моето „А“ за хората е „Б“ . Те не могат да разберат, но вместо да
се опитат да намерят път към мен, ме отхвърлят. Върху мен са налепили десетки етикети
(с невярно съдържание). С течение на времето се научих да живея като чужда сред свои,
като непонятно сред приемливо.
Да съм различна не само ме прави чужда и неприемлива, а ми коства двойно
повече усилия, за да се задържа на повърхността. Борбата с ежедневието за хора като
мен е много по-ожесточена. Мисълта, с която заспивам вечер, е: „Колкото и да съм
отхвърлена, отчуждеността на хората към мен ми помогна да се изградя като характер
и да разбера колко струвам !“. Сега съм отхвърляна, но завършена като личност.
Михаела Санджакян: Екзистенциална чуждост. Законите на джунглата
Сблъсках се с понятието „чуждост“ по време на мобилността ми по програма
Коменски, сега Еразъм+, в Глостър, Великобритания, през лятото на 2013 г. Бях
настанена заедно с няколко други момичета в китна къща с хазяи близо до университета,
където се провеждаха лекциите ни в продължение на 2 седмици. Хазяйката явно има
опит с контактуването с чужденци, дошли в родината ѝ да усъвършенстват английския
си език. Въпреки че програмата ми е много натоварена, остава време и зa общуване с
нея. Отношението ѝ е коректно, вежливо, особено след като ѝ дадох подаръци –
българско червено вино, български локум, розова есенция. Услужливо ми предоставя
адаптер за електрическата мрежа за зареждане на телефона и лаптопа ми, обяснява ми
спецификите на цветята, отглеждани в малката ѝ градинка. Поне на пръв поглед съм
приета като своя. Изведнъж обаче забелязвам дистанциране и дори в известна степен
враждебност към една от полските колеги. Причината: използване на един езиков израз
в неправилен смисъл. Това отприщва у нея почти подигравателна критика за нивото на
англоезичната култура на чужденците. Това, че ние сме „чужди“, пролича и на
рождения ѝ ден, който тя отпразнува със сина и снаха си. Очаквахме, че ще почерпи и
нас, особено след като ѝ подготвихме и връчихме подаръче. Но тя не ни покани. В
разговор по-късно, на който присъства и синът ѝ, разбираме причината за това – хората,
които ще ги конкурират на трудовия пазар и в социалната сфера. Сбогуваме се чужди.
Търсейки отговор за първопричините на подобна промяна на отношението, се
спрях на законите на естествения подбор, законите на джунглата. Човешкото
съществуване винаги е било натоварвано с несигурност. Винаги е имало борба между
тенденциите на експанзия и ентропия. Това се е изразявало в борбата за оцеляване на
всичко живо и е в основата на един от най-силните ни инстинкти, този за
самосъхранението. Сблъсъците са били разнопосочни, но най-проблематични са били
онези с едновидовите, защото в тази борба за оцеляване дълго време хората сме
разчитали на стадния инстинкт, на групата, която ни е осигурявала и възможността да
се размножаваме. Самото създаване на групата е подвластно на отсяването на
заобикалящия ни свят по определени характеристики – освен външните, които никой не
избира, и вътрешни като народност, социално положение, пол, религия, език и др.
Всички те залягат в основата на ближността, като отсъствието на някоя или повечето
определят и степента на чуждостта. Основополагаща е езиковата еднаквост, защото
независимо от това дали е неформална, или формална, тя служи за светоописание и
светосподеляне. Всяка култура описва света по свой начин. Фактически всеки човек
описва същия този свят по свой индивидуален начин. Припокриването на тези различни
светоописания дава възможност за пълноценно общуване, то прави от един човек
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безопасен, свой, ближен, и обратното, това общуване е и полето на идентификацията,
съпътствано с различни недоразумения, разминавания, прояви на неразбиране, а и на
враждебност.
На практика точно това се случва и при нашия престой в Глостър,
Великобритания. Оказва се, че ние и британците живеем в различен свят, но не различен
в политически, икономически или журналистически смисъл, а просто в различен езиков
и ценностен свят, което ни разделя в отделни групи. Разграничаваме собствената
(вътрешната) група (Ingroup) от чуждата (външната) група (Outgroup), вътрешния свят
на познатото от другостта на външния свят. Точният отговор на въпроса „Към коя група
принадлежа?“ идентифицира отделния индивид. Но отговорът на този въпрос се
получава в резултат на противопоставянето и разграничаването от другата група –
процеси, които от гледна точка на антропологията представляват социални механизми
на стабилизация. При стълкновението на родното и чуждото всяка от страните найнапред се стреми да покаже своята „правилност“. И човек трябва да разработи някаква
стратегия за работа в група, вземайки под внимание всички тези „правилности“, да
осъзнае относителната валидност на „правилността“ и да си постави за цел намирането
на практически решения.
Всъщност възприемам почувстваната от мен/проявената към мен чуждост като
нещо нормално и неотменимо, но не като постоянно качество, а като отношение.
Чуждостта не съществува сама за себе си, тя предполага наличието на друг, който
възприема първия като чужд. Това означава, че забелязването на чуждостта насочва
погледа на наблюдаващия и към себе си. Всеки се отразява в погледа на другия.
Чуждостта се гради върху взаимност. Тя съществува чрез противопоставянето „ние“ и
„другите“ – всяко споменаване на „чуждото“ съдържа изказване за „своето“. Защото
усещането за чуждост възниква едва при (обикновено несъзнателната) съпоставка със
собственото поведение и при установяването на несъответствие. Ако се промени базата
за съпоставка, ще се промени и чувството за чуждост. Общуването с чуждостта е
емоционално много натоварено: то предполага наличието на готовност да поставиш под
въпрос себе си и своя привичен свят. Чуждият поглед може да причинява болка: самото
допускане на чуждия поглед отвън изисква преодоляване на собствената личност и
емоционален самоконтрол.
Неслихан Хюсеин: Всеки от нас се влияе от заобикалящата го (чужда) среда
На българина му е неприсъщо бремето на чуждостта. Той е духовно сроден с
чуждите културни хоризонти, които не го мамят като имагинерна визия, а като
несъществени и условни граници на собствената му познаваща същност.
Чуждостта става позитивно отношение само когато чуждото става част от теб
самия, включвайки се в духовната ти същност. Това разбиране става ключово в
модерната епоха, която изисква и създава условия за формирането на общуването
диалог не само като разбираща, но и равноправна взаимност. Културната
идентификация за човечеството на прага на XXI век означава не противопоставяне на
страни, народи и култури, а уважение към всяка самобитност и гарантиране правото на
съществуване и свободно и неограничено развитие. От античността до днес човек
непрекъснато разширява пространството на своето Аз, превръщайки чуждото в свое в
културно-творческата си дейност. Той предполага непрекъснатото разширяване на
„ойкоса” (oikos) или околната среда на човека, която още от древните гърци се асоциира
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най-напред с дома, жилището, родното място, а едва след това с по-абстрактната
категория „околен свят” или „околна среда”.
Живеем във време на усилена комуникация и свободен достъп до редица чужди
мисли. Колкото повече информация имаме, толкова повече се влияем от нея. На
практика се отъждествяваме с чуждите идеи и разпознаваме своите мисли в тях.
Приемаме чуждото мнение, било то и цитиране от Гугъл. Основната част от нашите
мисли са повлияни от чуждите идеи. Съвременните физици твърдят, че мислите и
явленията са свободната игра на пространството. Мнозинството от нас вярваме, че
мислите са наша собственост и се отъждествяваме напълно с тях. Информацията, която
се движи в пространството, се върти и повтаря (като пример – лесно забелязваме как
приятелите ни във фейсбук публикуват една и съща информация). Харесваме дреха или
аксесоар и в последствие разбираме, че са особено модни и предпочитани, т.е. действаме
като други хора и подсъзнателно правим избор, който по-голямата част от обществото
ни също е направила. Ходим на фитнес, храним се здравословно, слушаме песни, защото
са популярни. Ние сме част от колективния информационнен поток, дори и да нямаме
телевизор и да живеем на село. Ние сме част от мнението на другите за света и неговия
смисъл. В никакъв случай не сме лишени от индивидуалност, имаме свобода да не сме
конформисти, но сме част от цялото. Можем да сме ексцентрици, интелектуалци, да
изповядваме по-непопулярни разбирания, но те винаги ще бъдат повлияни от чуждото
мнение. Колкото и да повтаряме, че не ни пука от хорското мнение, и се стремим да
вярваме в тези свои думи, истината е, че всеки от нас се влияе, и то активно, от
заобикалящата го (чужда) среда.
Александър Келемян: Емоционална чуждост
Изпитът по ксенология ме накара да се разровя в чекмеджето със спомени и с
усмивка да преоткрия неща, свързани с нашето ежедневие, макар и елементарни на пръв
поглед, а всъщност толкова важни за всеки един от нас.
През една ранна пролет като студент в Шуменския университет аз и група
колеги решихме да се откъснем от академичната атмосфера, отивайки за 3-4 дни в някое
малко селище! Така нашият млад и енергичен порив ни отведе в Жеравна, където
времето бе спряло. Там нямаше забързани за работа или за където и да е хора. Животът
си течеше с характерното за планинските селища спокойствие. Всичко беше прекрасно!
Нашата истинска одисея започна на следващата сутрин, когато се събудихме затрупани
със сняг, без ток и селският магазин бе изпразнен буквално за минути! Изходът за нас
беше само един и той минаваше през високи от по два метра преспи! Колата беше
покрита цялата в сняг, претърколена в канавката до пътя! И тогава незнайно как „духът“
на селото се събуди и, без да молим за помощ, хората се притекоха на помощ с един
конски впряг и ни изкараха колата. След като спасителната акция приключи, по стар
български обичай седнахме в топлата стая на пазача на по чаша греяно вино и сладки
приказки, като всяко второ обръщение към мен бе „градско момче“. Това сърцато
гостоприемство за мен беше някак странно и много необяснимо. Защо този човек
е така добър с мен, той сигурно иска да ме подмами. Та кой съм аз за него, един чужд
наивен хлапак и то напълно непознат! Сега, години по-късно, сам за себе си намирам
отговор в това, че ние, хората от големия град, живеем с предразсъдъци и стереотипи,
които размиват границата между добро и зло и ни карат да растем в заблуда!
С оглед на бедственото положение и на нулевите студентски финансови потоци
решихме да се изместим в някоя къща от селото, защото парите, които имахме, щяха да
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ни стигнат само за още два дни престой в хотела. Баба Ани се казваше нашата нова
хазайка, която ни настани в една малка стая, буквално 2 на 3 метра с две легла, мръсна
черга, счупена маса и така наречената печка „циганска любов“! И тук, в тази чужда
къща, отново „градското момче“ бе обсипано с внимание и любов, която беше
непонятна за мен! Вечерите с Баба Ани минаваха край печката в разкази, пълни със
спомени от „онова време“. Никога няма да забравя този миг от живота ми.
Елис Ахмедова: Трябва да се срещнеш с „чуждите“ на „бойното поле“, за да видиш
колко процента от любезността остава
Обичам да пътувам и контактувам, затова реализирам всяка възможност да
изляза от пределите на малкото си родно градче и от страната. Всяко мое посещение в
чужда държава ми е носило приятни емоции и запознанства, които поддържам и до днес.
Само едно от тях ме огорчи, но за сметка на това ми помогна да си отварям очите на
четири и да оцелея без подкрепа на близки и роднини. По свое желание преди няколко
години заминах на земеделска работа в Шотландия, където шефовете ми бяха
англичани, а колегите ми – от България, Румъния и Полша. Селскостопанската работа в
чужбина е най-ниско платената и най-тежката, затова местните не я работят. Тя остава
за бедните жители на нашите далечни за тях държави. Още със слизането си от самолета
в Глазгоу бях изумена от любезното отношение на англичаните и от липсата на расизъм
– видях всякакъв цвят кожи да работят заедно и да си помагат, което ме зареди с добро
настроение. Чистотата, красотата и редът бяха само малка част от нещата, които правят
страната отлична за чужденци.
Гостоприемството на местните и разбраността им ме накара да се скарам с
предразсъдъците си и да ги приспя. Никой не ни гледаше странно, въпреки че
говорехме различно и понякога се държахме доста невъзпитано. Всеки въпрос
получаваше отговор, а всяка молба – доброволец. На мен самата ми стана много приятно
да съм сред тези възпитани, интелигентни и спокойни хора, а най-вече се радвах на
възможността да използвам знанията си по английски език.
Всичко се преобърна с главата надолу, когато настъпи първият работен ден. На
полето милите англичани ги нямаше, останахме само чужденците, затова предполагам
се усещаше студено напрежение и всички хора ми се виждаха като жадни за кръв
вампири. Тук за пръв път с очите си видях как хората се разделиха на групи според
националността си и всеки започна да планува как да вземе от съседа, за да спечели
повече. Всеки гледаше в своята паница. Жестока беше битката на полето – вместо да
споделят впечатления и знания един с друг, работниците не спираха да гледат
„чуждите“ накриво и да псуват, всеки на своя си език. И в кампа ситуацията не беше по
различна. „Friday party” се празнуваше на групи и всеки излизаше на пазар само и
единствено със събратята си. Мъчно ми стана от тази гледка, представях си нещата
другояче. Отворих си очите за друга, много по-важна истина – в работата
гостоприемство няма. Ако искаш да опознаеш една страна и жителите ѝ, не е достатъчно
само да посетиш държавата. Трябва да се срещнеш с „чуждите“ на „бойното поле“, за
да видиш колко процента от любезността към другите остава при тежки условия.
Диляна Стоянова: България и Германия: правила и права
От две години живея и работя в Германия. Тук се чувствам по-спокойна,
оценена, възнаградена. Разбира се, липсват ми семейството и приятелите и се радвам,
когато чуя българска реч. Но мога да кажа, че никога не съм стигала до този момент да
искам да се върна при семейството ми, което винаги ми казваше, че нищо не се е
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променило в България. Къде ми е по-трудно, веднага мога да отговоря – в България. В
Германия има ред, дисциплина, спазване на правилата и уважение на труда и усилията
на човека.
Първото, което очаквах, когато попаднах в тази страна, беше да открия
студенина, неприязън. Имаше го и това, но повечето хора са мили или поне успяват
добре да се преструват. Разочарованието дойде, когато работех като камериерка в хотел.
Бях забелязала, че собственичката изпитва известна неприязън към чужденците или към
представителите на точно определени нации. Тя се опитваше да ни третира като роби.
Нейното ксенофобско отношение не ми се понрави, когато един ден ме остави сама да
изчистя и да подредя по-голямата част от стаите в хотела, което беше работа за поне
трима човека. Съответно аз протестирах и отказах да продължа, защото тя открито ми
се присмиваше. Търпението ми се изчерпа и напуснах работа, защото не можех да
позволя да ме унижават. Това беше първата ми работа в Германия, т.е. едно не много
добро начало, което за известно време ме отчая и стъписа, но успях да се отърся и да
продължа напред. За това допринесе и приятелят ми, който ме подкрепи и ми вдъхна
кураж.
Започнах да работя в кухнята на работодателите на моя приятел. Собственикът
беше готвач, а съпругата му помагаше, където можеше. Те имаха и дъщеря на 11 г.
(Мишел) и бяха много добро семейство. Ангелика и Вернер (така се казваха
работодателите ми) бяха изненадани, че се справям добре. Скоро след това ми
предложиха да остана да работя при тях до края на сезона. Заведението се намираше в
непосредствена близост до езерото и се радваше на значително посещение от редовни
клиенти, туристи и любители на рибните деликатеси. Първото нещо, което ми направи
впечатление, бе свързано с обедната ни почивка. Началниците се стараят служителите
им да закусват или обядват навреме и добре, затова не жалят средства. И така беше
наистина. Шефът ни готвеше вкусни ястия и всички сядахме да обядваме като едно
голямо семейство. В България никога не ми се бе случвало подобно нещо. В Германия
е някак си скъсена дистанцията между работник и работодател. Тук свободно мога
да разговарям с работодателите си, да пия сутрешното си кафе с тях и да разчитам на
помощта им. Понякога сме влизали в спор, изказвала съм свободно мнението си,
позволявала съм си без страх да им противореча и да не се съглася с нещо, тъй като съм
преценила, че в този момент съм права. Харесваше ми това, че на моменти ми
разрешаваха да импровизирам и явно им допадаха моите идеи, тъй като ги приемаха и
прилагаха.
Другото, което ме впечатли, е, че работодателите в Германия не се държат
надменно, както повечето в България, работят наравно със служителите си и помагат,
където е необходимо. Случвало ми се е да видя шефовете ми да чистят тоалетни, да мият
чинии, да готвят, да сервират. Това се смята за нещо нормално и в никакъв случай
унизително. Базирайки се на моделите на взаимодействие с чуждостта, бих определила
Германия като страна, числяща се към културите на малката властова дистанция.
Всички трябва да имат равни права, горестоящите са демократични, ръководна позиция
и власт се дават според способностите и качествата. Също така имаш право да
участваш при вземането на решения, както и да се оплачеш, когато правата ти са
нарушени.
Сменила съм няколко работни места в Германия. Повечето от шефовете ми не
гледаха на мен като на втора ръка човек. Оцениха ме и твърдяха, че работя добре, че
съм упорита и организирана. Другото, което е необходимо да отбележа, е, че няма
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шуробаджанащина в такава голяма степен, както в България. Не се интересуват
кои и какви са роднините ти, а имаш ли желание да работиш, да се развиваш, да даваш
винаги най-доброто от себе си. Видят ли, че си ангажиран, че ти се работи и се справяш
добре, ти дават възможност и сам да се изявяваш, да импровизираш. За тях е важно да
си сигурен като човек, да може да се разчита на теб. Гледат на успеха като нещо, което
зависи от личните качества и от професионализма на човека, а не от външни фактори
като съдба, късмет, връзки, опити за непрекъснато угаждане, подмазване и гъделичкане
на егото на работодателя. Тук трябва да се работи бързо и нещата да стават навреме, а
не да се пропилява времето в безсмислени действия и празни приказки. Т. е. германците
принадлежат към индивидуалистичните култури, където професионалните
качества, неуморните усилия и стремежът за усъвършенстване и развитие на индивида
са на първо място, а не произходът, полът, възрастта и властта на родителите ти в
обществото. Като цяло българите също се справяме добре в други условия, работливи
сме. Но голяма част от нас срещаме трудности относно работата в екип, отборната
работа не е нашата сила. При германците е точно обратното. Те толкова се вживяват
в поставената задачата, която трябва съвместно да решат, или в проекта, който трябва
заедно да разработят, че с часове дискутират, сякаш от това зависи бъдещето им. В екип
те са непобедими.
В Германия повечето се стремят да гледат в своята паница, а не в чуждата.
Нещо, което българинът така и не научи. Не че няма конфликти, интриги, на които
самата аз съм ставала жертва, но в Българи всеки говори за този, когото най-малко
познава. Особено характерно за нас е поведение от типа да гледаш в двора на съседа,
т.е. подложен си на непрекъснат страх „да не изостанеш от съседите си“, с които
постоянно се надпреварваш за какво ли не, и демонстрираш висок статус, който в
повечето случаи е фалшив. Това сякаш се превръща в болестно състояние, при което си
свикнал толкова често да лъжеш и да парадираш с нещо несъществуващо, че сам
започваш да си вярваш. За германската културна общност не е характерна току-що
споменатата завист между съседите. Не се интересуват толкова дали оградата на съседа
им е по-висока или дали домът му е по-пищно обзаведен от техния. Това, че живеят
основно под наем, както и липсата на стремеж на родителите да осигурят и да
поддържат дългосрочно децата и внуците си, ги причислява към културите с
краткосрочна ориентация.
България за германците е „страната някъде там, далече”. За тях ние сме
работливи, но ако си струва. Ние сме умни, гостоприемни и умеем да се забавляваме.
Друг стереотип за нас е, че българите се оплакваме и хленчим често, завистливи сме и
намираме кусур на почти всичко и всички. За много германци няма разлика между
цигани и българи. Аз се опитвам да им обясня, че такава има, и че всъщност ние
възприемаме циганите като проблем, даже като напаст, от която няма никога да се
спасим. Не ми е приятно да ни идентифицират с толкова неграмотни хора, които вместо
да се трудят, ходят в страни като Германия и създават лош имидж на страната. В
България има доста положителна представа за Германия. В Германия има доста
отрицателна представа за България, или няма никаква. Повечето познават
България заради туризма и Черно море. Тя е позната на някои с отрицателното: роми,
черноработници по строителните обекти, висока престъпност, корумпирани и
безжалостни политици, огромни дупки по улиците, мръсен въздух и т.н. Всичко това е
вярно, но аз се опитвам да променя донякъде представата им за България, защото има с
какво да се гордеем като туристически обекти, красива природа, талантливи и
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изобретателни хора, добри спортисти, културни ценности.
В България, ако имаш добра идея, не можеш да пробиеш, държавната машина
е бавна. Вечно чакаш, носиш хиляди документи, трябва да познаваш някого, да дадеш
бакшиш, рушвет или пък чиновникът просто не те харесва и те мотае. Всичко това важи
също, ако искаш да си построиш къща. Да не говорим, ако се разболееш. Някогашният
ми приятел, който вече не е сред живите, беше тежко болен и трябваше да бъде приет в
болница в София. Наложи се да чакаме пет часа, докато го приемат и да попълним един
куп документи, а той едва се държеше на краката си и имаше ужасни болки. А няма да
забравя как портиерът на болницата се обърна към нас: „Хей, вие, провинциалистите, аз
докога ще ви чакам”. Често трябва да ходиш с голямата пачка в джоба, защото без
рушвет няма да имаш късмет. Карат те да си купуваш лекарства и да плащаш за
изследвания, които ти се полагат безплатно. В Германия служителите са любезни и
всячески се опитват да ти обърнат внимание и да ти помогнат. Дават ти подробна
информация и полезни съвети. Където и да отидеш, дали е банка, магазин, поща,
обслужването е на ниво и хората си тръгват доволни. Служителите те поздравяват,
усмихнати са, а не като в България неучтиви и намръщени, понякога до такава степен,
че да те е страх да попиташ нещо. Преди месец бях в магазин за играчки в България и
търсех конструктор. Настоявах той да бъде на „Lego“, но нямаха. Въпреки това
продавачката упорито ми буташе в ръцете аналогични на този, който исках, но аз учтиво
ѝ отвърнах, че държа на по-доброто качество и желая конструктурът да е „Lego“. Тя
реагира остро и сърдито, заявявайки, че ръцете ѝ окапали, за да ни предлага други
варианти и поне от неудобство ние трябвало да ги закупим. Естествено, че бях
възмутена и за миг ми липсваше учтивото обслужване, което получавах в Германия, и
добрите пожелания, с които ни изпращаха, дори и да не си купим нищо.
Това, което ми е неприятно в Германия, е, че бъркат често България с Румъния.
Неведнъж ми се е случвало да казвам, че съм българка, а след няколко минути или след
няколко срещи отново чувам: вие от Румъния, познавам един от Румъния, тя е от
Румъния. Или ми задават въпроси от типа: „Как прекара отпуската си в Румъния?“,
„Какво си учила в Румъния?“, „Ще се върнеш ли някой ден в Румъния?“, „Къде повече
ти харесва да живееш – в Румъния или в Германия?“. Имах работодателка, която дори
след 5 месеца не запомни, че не съм румънка, а българка. Защо изобщо ни сравняват с
румънците? Приятелят ми ми е разказвал, че когато е работил с румънци и унгарци, към
последните германците са се отнасяли по-добре и са проявявали предпочитания, макар
и те да не са демонстрирали нещо повече като опит, качества, усърдност и креативност.
Отначало не можех да повярвам и не виждах смисъл в това, но с течение на времето и
аз самата се убедих, станах свидетел и жертва на подобно отношение. Макар и да се
справях отлично и да бяха доволни от работата ми, накрая не аз, а колегите ми унгарци
получаваха по-топло отношение, по-малко стрес и незаслужени стимули. Но за щастие
това не е масова тенденция и има много хора, които не се интересуват от коя страна
идваш, а на какво си способен, колко бързо учиш и дали изобщо ще можеш да се
справиш със задълженията си. Много пъти съм била предпочитана дори и пред
германци, въпреки че все още не владея добре езика.
В началото, когато дойдох в Германия, ми беше странно, защо ми задаваха
въпроси от типа: „Харесва ли ти Германия?“, „Къде предпочиташ да живееш – в
Германия или в България?“, „Възнамеряваш ли някога да се върнеш в страната си?“.
Защо толкова се интересуваха от моите намерения и планове? Постепенно разбрах, че
отговорите на тези въпроси касаеха тях. Всъщност, питайки за другия, германецът пита
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за себе си. Въпреки че самата аз не зная къде ще съм след години, решавах да им
отговоря по следния начин: „Германия е хубава. Тук е спокойно и трудът ти е оценен.
Но родината си е родина! Липсват ми семейството, приятелите, близките, храната,
традициите. Това означава, че определено ще се върна някой ден в родината си”. Имам
чувството, че те наистина предпочитат чужденците да се завръщат по родните си места.
Не им се нрави представителите на други култури да градят и да прекарват живота си в
тяхната страна.
Съществува мнението, че най-добрите качества на българина са неговото
гостоприемство и грижата му за децата. В България не винаги е нужно да си уговаряш
дата и час, за да посетиш приятел или роднина. Често се е случвало съседи или близки
сами да си отварят незаключената входна врата и да влизат в дома ни и да викат „Аз съм
Руме (името на майка ми), Нела (съседката)“. А за роднините ми това важи в пълна сила.
В Германия, от своя страна, планират всички посещения, дори много близки хора като
родители и деца взаимно се уведомяват предварително за точния ден и час на
посещението. Представителите на тази култура държат и бранят правото си на лично
време и пространство. Нарушиш ли ги, това се смята за проява на неучтивост.
Германецът няма да те допусне да влезеш в дома му, тъй като той не се е подготвил за
посещението ти. Но това не трябва да те ядосва или обижда, защото той държи
единствено на реда и би искал да се представи подобаващо пред гостите си, а това няма
как да се случи, ако изненадващо му се изтърсиш на вратата. Все пак се нуждае от време
да приготви някакво ястие или десерт, да напазарува, да се облече според случая, да
подреди и почисти дома си. В противен случай както германецът, така и посетителят ще
се почувстват неудобно, а има риск това да доведе и до влошаване на отношенията им.
Трябва да помислиш дали той няма в този момент други планове, срещи или
задължения. Ами ако точно тогава не се чувства добре или има някакви грижи и няма
желание да вижда никого? За германеца няма значение дали си му приятел или роднина.
Това правило важи в пълна сила за всеки и трябва да се спазва. Аз също съм на това
мнение и почти винаги съм уведомявала предварително този, когото искам да посетя.
Малкото пъти, в които не съм го правила, се е случвало и двете страни да се чувстваме
неловко. Що се отнася до прословутото гостоприемство без покана, избирам да съм
предварително поканена и да се чувствам гостенка. Става ясно, че германците се
числят към силно индивидуалистичните култури, в които се зачитат и се отдава
огромно значение на свободата и правата на хората.
В тази посока бих искала да споделя още един момент от пребиваването ми в
Германия. С приятеля ми искахме да си наемем жилище в града, за да не се налага да
изминаваме толкова дълъг път до работата. Търсихме едностаен апартамент, тъй като
през повечето време не си бяхме вкъщи и не ни бяха нужни повече стаи. В продължение
на дни звъняхме по обяви, но всеки път наемодателите обясняваха, че тъй като сме
двама, няма как да живеем в една стая, просто няма да ни е комфортно. Отвръщахме, че
за нас това не е проблем, но никой от тях не споделяше мнението ни, т.е., навсякъде ни
бе отказвано. В България съм живяла повече от десет години под наем и в добрия случай
четирима човека сме делили двустаен апартамент. А да не говоря за общежитията,
където четирима души ни натъпкваха в една стая. Банята беше една на етаж и беше цяло
чудо, ако успееш да се вредиш. Но в Германия разбиранията са съвсем други. Много
германци също живеят под наем, но всеки си има собствена стая, т.е. жилището трябва
да е достатъчно голямо и просторно. Поддържат градините си красиви с голяма
отдаденост. Държат на реда, уюта и тишината. Няма да чуеш постоянно лаещи кучета,
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крясъци, ругаещи пияници, които да смущават съня ти след дългия изтощителен
работен ден.
В Германия не се страхувам да излизам навън. Тук не дебнат зад всеки ъгъл
джебчии, скинари, бесни кучета, изнасилвачи, педофили, клошари. Разхождам се
спокойно и се наслаждавам на прекрасната природа, на милите хора, които те
поздравяват вежливо, без дори да те познават. Не съм обезпокоявана от пияници или
невъзпитани младежи, подсвиркващи от колите на бащите си и мислещи се за звезди. За
съжаление в България на нас, жените, ни се налага да търпим често такова отношение.
Ужасена съм и от атмосферата в родината си. Не знаеш кой ще те наръга, ограби.
Постоянно слушаш ругатни, крясъци, изнервени хора, ставаш свидетел на какво ли не.
Улиците са в ужасно състояние. Мръсотия, кал, дупки в асфалта. Всеки си хвърля
боклуците, където свари, защото го мързи да направи няколко крачки до
предназначеното за тази цел място. Навсякъде фасове от цигари, разбити тротоари, по
които пешеходците вече не могат да се движат, защото са се превърнали в паркоместа.
Луди шофьори, каращи със скорост в пъти по-висока от разрешената. Що е това
пешеходна пътека? Вярно е, че повечето от тях не са обновявани от години, но и да са
ясно видими, то за много шофьори май са невидими. В цяло премеждие се е превърнало
пресичането на улиците и то най-вече за децата, за възрастните хора, за инвалидите и за
майките с колички. В Германия родителите не се притесняват в това отношение. Децата
могат да си играят спокойно, да карат колело, да ходят на училище, без някой да ги
придружава. Има си почти навсякъде велоалеи, което е голям недостатък в България.
Основната причина за все по-честите инциденти с колоездачи е липсата на подходяща
инфраструктура, която да позволява безопасно каране. Аз също имам колело, но не мога
и нямам желание да го карам, защото няма къде.
В Германия, за разлика от България, не се строи безразборно. Навсякъде е
много чисто и подредено, но това се дължи и на културата на всеки един от
представителите на тази общност. Обществени проблеми като улични кучета и
мръсотия не се посрещат с безразличие, защото не се смятат за проблеми на външната
група, затова и се решават успешно. Много се надявам след време и у нас да се развие
отговорно отношение към опазване на околната среда.
Като цяло Германия е доста уредена държава. Тя е най-голямата и силна
европейска икономика и се смята за третата най-развита страна в света след САЩ и
Kитай. Важно е да отбележа, че за нея е характерна силна защита на потребителите.
Като си купиш нещо, не си хвърляш парите на вятъра. Некачественото се подменя без
увъртания и приказки. Гаранциите се спазват безапелационно. Транспортната система
е също много добра. Бюрокрацията е голяма, но работи, ако си добре информиран. Тя
си има своите предимства, стига всичко да е организирано и координирано, а това
определено го умеят немците. Хората в Германия са в повечето случаи коректни и много
по-възпитани. Самите те като външен вид излъчват спокойствие. Често ще ти се
усмихнат, ще ти кажат например „Schönes Wetter heute!“ или нещо от този род, ще те
поздравят с „Guten Tag!“. Вместо да те блъскат, да те псуват, по-скоро ще ти помогнат
и винаги ще ти се извинят, ако без да искат са те наранили физически или са те засегнали
по някакъв начин.
НО и друго е вярно за представителите на тази общност – германецът си прави
много добре сметката. И ако може да мине тънко или да заобиколи закона, ще го
направи, т. е., той също може да бъде „тарикат“, също може да се опита да те изпързаля,
дори и да си му приятел. За мен германците са „леко“ стиснати и се стремят винаги да
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извлекат полза от някого или нещо. Често, когато не им угодиш и не стане по тяхната,
бързо се превръщат от мили същества в неузнаваеми „зверове“. Ако ти плащат според
броя на часовете, които си заработил, тогава гледат да те викат само когато има много
работа и когато времето е хубаво. Понякога са пълни „двойкаджии“, т.е. представят се
доста зле, когато трябва да изчислят часовете ти. Как става, не зная, но винаги е в тяхна
полза. Ако има начин, гледат да те осигуряват на по-малко, за да не плащат много
данъци. Освен това назначават малко персонал и изискват от него да изпълни куп
задължения, което понякога е мисия невъзможна. За тях важи правилото: ако нещо може
да се свърши не с десет, а с пет човека и така да се ограничат разходите за заплати, ще
го направят, без да ги е грижа, че работниците им физически и психически се
изтормозват. Определено не трябва да им мълчиш и да се оставяш да те правят на
маймуна. Трябва да си знаеш правата и да им покажеш, че си подробно запознат с тях.
Ако те ги нарушават, тогава не му мисли, а по законов ред си ги потърси, защото тук
поне законите те бранят.
Сега ще засегна една по-различна тема. Тя е свързана с младите момичета в
Германия. Тук представителките на нежния пол не се чудят по цял ден как да се
направят на недостъпни пред момчетата, как да се накипрят и как да се надпреварват
коя е най-красива. По-естествени са, без тонове грим, силикони, многобройни
татуировки, пластични операции и присадени коси. В България все повече млади
българки се стремят да подражават на поп-фолк певици, плеймейтки и тем подобни. Те
носят през деня дрехи, които не са типични за ежедневието, а са по-скоро подходящи за
дискотека. Облечени са много секси и обръщат прекалено внимание на външния си вид,
но не на естествената си красота. Доста от тях са се превърнали в златотърсачки,
високомерни, интересуващи се не толкова колко е голямо сърцето на мъжа до тях, а
колко е дебел портфейлът му, каква кола кара и колко щедър е. Чрез външния си вид,
начина си на обличане, тези млади момичета се продават, защото повечето от тях нямат
пари и си търсят мъже, които да ги финансират. Те губят достойнството си, оставяйки
богатите мъже да правят с тях каквото си искат. Нямам право никого да съдя, но аз
лично не одобрявам, когато например колежките ми се разхождат в университета на
високи токове, облечени доста неприемливо за подобна институция (с къси поли,
дълбоки деколтета, силен грим). Ако такива момичета решат да отидат да следват в
Германия и влязат в университет, облечени по подобен начин и с вирнат нос, едва ли
ще погледнат на тях с добро око. Германците веднага ще започнат да си мислят, че те
се занимават с нещо съмнително. Така че ще трябва бързо да си променят стила, защото
иначе никак няма да им е леко, а и не се замислят, че по този начин ни печелят лоша
слава.
Относно българските и немските мъже също има какво да се каже. Българските
мъже са доста инфантилни и в зряла възраст разчитат на мнението на майките си. За
разлика от германците, доста от българските „юнаци“ имат такова страхотно
самочувствие, което е без никакво покритие, или се дължи на пари, спечелени кой знае
по какъв начин. Те се чувстват уверени и сигурни сред жените, които залъгват с
фалшивия образ, който са си изградили, но рано или късно истинската им същност
„блясва“ и това води до разочарования. Често българските мъже не се отнасят с респект
към жената, дори я унижават на публични места, карат я да се чувства малоценна,
спират да ѝ правят комплименти, забравят я на празници. Като цяло си позволяват
отношение, което една немска жена не би допуснала. Германките са прекалено
еманципирани. В Германия и законите много поддържат жената. При развод например
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защитата на жената е много по-голяма от тази на мъжа. С това понякога се
злоупотребява и много жени се омъжват и раждат деца, правейки си сметката, че след
това ще напуснат съпрузите си, за да им отнемат каквото могат. А горкият им бивш ще
трябва да плаща издръжка цял живот. Типичен пример е колегата ми, който, след като
се разделя със съпругата си, загубва дома си и плаща не малка издръжка за децата си.
Така че не са малко случаите, в които българки, румънки и т.н. заминават с една едничка
цел – да се омъжат за германец.
Освен това за германците, и най-вече за мъжете, е характерно, че са
свръхамбициозни. Те издигат работохолизма в култ, което не е присъщо за българите.
Интересуват се повече от власт, пари, високи постове. При тях акцент се поставя
предимно върху предизвикателствата, постиженията, признанието и доходите, а не
върху отношенията, чувствата, скромността и социалната хармония. С това по
отношение на измерението психологически пол те с право попадат в графата
„мъжествена култура“. Водещи са съперничеството и конкуренцията. Мъжете не бива
да плачат, а да се борят и да не се предават. При германките често срещано явление е
професията домакиня и майка, което по причини от материален характер не е присъщо
за повечето българки, на които им се налага не само да работят, но и да се грижат за
децата и дома си.
Възрастното население в двете страни. За разлика от нашите баба и дядо
възрастните хора в Германия се наслаждават истински на старините си. Те пътуват
често, ходят по ресторанти, кафенета, не се тревожат за сметки, карат скъпи коли, а
старческите домове приличат на уютни хотели. Също така прави впечатление, че
спортуват почти всеки ден и се грижат за външния си вид. Близо до нас живее възрастна
двойка. Те ходят почти всяка сутрин да бягат, след това се възнаграждават и се поглезват
с кафе и парче торта, и така денят им минава завидно добре. Пенсията им е абсолютно
достатъчна да си посрещнат ежедневните нужди, да си платят лекарствата, да си
позволят нови дрехи, да избират далечни, привлекателни и дори скъпи дестинации за
почивка. Всеки знае колко тъжна и жестока е реалността за българските пенсионери.
Уморени, със сетни сили се борят, за да оцелеят с мижавите си пенсийки, които им
стигат за лекарства и почти за нищо друго. Това, което получават за дългите си години
къртовски труд, е с пъти по-малко от това, което Германия дава на възрастните хора. В
България много пенсионери по селата продължават да разчитат на лятото, нарамват
мотиката, сеят си най-необходимото и така някак си успяват да преживеят зимата. Не
че не ги болят телата, трудно им е, мъчно им е, защото ще настане време, в което съвсем
няма да могат да се надигнат от леглото и да се трудят за насъщния си. Но мисля, че
повече им е болно за децата им, за внуците им, защото голяма част от тях също
постоянно си броят стотинките, треперят, когато дойде време да се плащат сметки, и
настръхват при мисълта, че утре може да не са на работа. Други се радват на
постиженията и финансовата стабилност на децата си, но не искат да им бъдат в тежест.
Как да не ти се прииска по-рано да се отървеш от този ад. Да не говорим колко пъти съм
ставала свидетел как в България възрастни хора бъркат из контейнерите, за да намерят
нещо за ядене.
Много рядко ми се случва в Германия да видя баба и дядо с внучетата си.
Докато младите български двойки все още разчитат на родителите си да попълват
липсите в публичните грижи за деца, то в Германия явно не е така. На какво се дължи
това, не мога точно да отговоря. Може би я няма тази близост между възрастни и
техните внуци. В нашата страна се смята, че възрастните обичат внуците си повече от
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собствените си деца и дават мило и драго за тях. Приготвят им любимите ястия, глезят
ги и треперят над тях. Тази е именно причината, поради която малчуганите предпочитат
да прекарват доста време и особено летата при баба и дядо. Общо взето малките
германчета не се радват както нашите българчета на вниманието и грижите на
възрастните си баба и дядо. В тази страна майките явно имат достатъчно време за децата
си и затова предпочитат да не натоварват и да не досаждат на възрастните с грижи по
техните деца. Все пак заплатата на мъжа е абсолютно достатъчна, за да успява да се
грижи за семейството си. Поради това младите германки могат да си позволят дълго
време да не работят, а мъжете им явно нямат нищо против. Наред с това, след като
децата навършат пълнолетие, значително намаляват и грижите на родителите към тях.
Настъпва момент, в който птичетата трябва да отлетят от родното гнездо, да поемат
повече отговорности и да се справят сами с това, с което ги сблъсква животът. Те винаги
ще получават подкрепата на родителите си, но трябва да се научат да живеят, без
постоянно да разчитат на нея. Като цяло майките и бащите в Германия не обичат
особено да търчат около децата си, независимо на каква възраст са те. След като
навършат нужната възраст, родителите помагат първоначално и след това лека полека
започват да се дистанцират от тях. По този начин имат повече време за себе си, за
личните си желания, предприемат повече пътувания. От своя страна, децата се радват
на така бленувания от тях живот без постоянно мрънкащи и понякога досадни родители.
За разлика от младежите в България, тези в Германия се научават да живеят посамостоятелно, защото мама и тати не са ги възпитали да си живуркат като паразити и
при всяко проблемче да чукат на вратата им.
Тъй като засегнах темата за децата в Германия, беше редно да спомена някои
важни неща по този въпрос и да направя отново съпоставка между двете страни. На
българските хлапета се говори с висок, често остър тон, почти винаги в забрани да не
вършат неща, които родителите смятат за опасни и нежелателни като тичане, катерене,
пиене на студени течности и т.н. Това е в рязък контраст с възпитанието на
подрастващите в страни като Германия, където идеята, че човек може да се разболее от
пиене на студени течности, се възприема като налудничава. Децата в България са
подложени на стрес и в училище, където нещата отново се делят на изрично позволени
и изрично забранени. В тези институции учениците в повечето случаи не се научават да
развиват собствено мнение и да зачитат чуждото, а да приемат „правилното“ и
„вярното“. Те избягват всичко, което не е посочено като вярно, позволено и правилно в
местната култура. В училищата в България все още се предпочита ясната йерархия
(вертикалната структура на взаимоотношения). Прилага се фронталният метод на
преподаване в училище, където учителят е задължително пред- и надпоставен и в
опозиция на целия клас. Различието в мнението често не се насърчава и не се приема, а
създава по-скоро проблеми.
В Германия нещата не стоят така. Родителите и учителите дават повече свобода,
каляват ги от малки, не се притесняват постоянно за това децата им да не настинат, да
не се разболеят, да не се наранят или изцапат и т.н. Те третират децата си като равни и
обсъждат с тях различни теми. Не знам как е в другите градове, но там, където живея,
дори няма много магазини за детски дрехи и играчки. За България не мога да кажа
същото. Изкушения дебнат отвсякъде, а родителите често нямат възможност да закупят
желаната от децата им играчка или дрешка. В Германия определено не прахосват всеки
ден пари за прищевките на малчуганите, които бързо се научават да не мрънкат и
хленчат, когато не стане „на тяхната“. Приема се също така различието във виждането
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на децата относно заобикалящата ги действителност. Поощрява се изграждането на
собствено мнение и откритото му изразяване. Децата се учат на „аз“-мислене.
Учениците имат свобода да говорят с преподавателите като с равни. Това е отново
доказателство, че те принадлежат към културите с малка властова дистанция и към
индивидуалистичните култури.
В България навсякъде можеш да видиш по стълбове, входни врати, дървета и
огради некролози на починали хора. Тези некролози се премахват и на тяхно място се
залепват нови, като това се прави на всяка годишнина от смъртта на даден човек, за да
бъде възпоменат, за да се покаже, че близките му не са го забравили и продължават да
страдат за него. В Германия тази практика не съществува. За представителите на тази
общност е типично да публикуват възпоменанията или съобщенията за смъртта на техен
близък във вестници. Те заемат предимно последните страници, като малко преди тях
са публикувани съобщения, свързани с радостни и весели събития като раждания,
кръщенета, сватби, рождени дни, юбилеи и т.н.
Резюме: Срещата с чуждостта преминава често през различни етапи. Първият
е „меден медец“, еуфория. При него чужденецът е изпълнен с ентусиазъм и надежди и
получава помощ и внимание от останалите хора. През втория етап необичайната
обстановка и култура започват да оказват своето негативно въздействие. Местните
жители не разбират чужденеца. Той изпитва психологичен дискомфорт и се опитва да
избяга от реалността. Възникват първите трудности при общуването. През третата фаза,
т.нар. фаза на ужас, част от имигрантите се връщат в страната си. По-голямата част
успяват да преодолеят културните различия, учат езика, запознават се с местната
култура, намират местни приятели. Отправят обвинения към чуждата култура,
идеализират собствената. През фазата на приспособяване човек става по-уверен в себе
си. Започва да му харесва положението в новото общество. Започва осъзнаването, че
конфликтите възникват заради неразбирането. Човек се старае да разбере и приеме
„новите правила“ на живота. През етапа на интеграция, който е и последният, „новите
правила“ на чуждата култура придобиват смисъл, с тях свикват, усвояват ги и се учат
да ги оценяват. Процесът на адаптация може да продължи от няколко месеца до 4-5
години. Това зависи от самия човек. Лично на мен не ми се наложи да минавам през
дълъг период на адаптация, което не ме изненада, тъй като и в България ми се е налагало
да се приспособявам бързо към нова среда или ситуация. Сблъсквала съм се с различни
характери, виждала съм хубаво и лошо у хората, ставала съм жертва на човешката злоба
и простотия, но също така понякога съм се радвала на разбирателство и топло
отношение. Действително има много хора, които винаги са се стремели и се стремят към
предизвикателствата на някакъв чужд и непознат свят. Той разкрива много нови
възможности, както и перспективи за успех пред всеки един, тръгнал на гурбет в
чуждата земя. Някои са амбициозни, старателни, знаещи. Те искат не само да покажат
своите умения, но и да се реализират, да се развиват, да бъдат оценени подобаващо
техните усилия и да получат съответното признание и уважение. Тъй като тези
трудолюбиви и способни хора не виждат почти никакъв шанс това да се случи в
собствената им родина, решават да опитат късмета си другаде, т.е. те са принудени да
предпочетат чуждия свят, който ги примамва с красивата си лъскава обвивка, под която
тепърва ще разберат какво се крие. Преглъщат всяка несполука, падат, но отново се
изправят, защото вярват, че ще успеят и ще се преборят с предразсъдъците на други
култури, мислещи ни за мързеливи, крадливи, нискоинтелигентни, неорганизирани и
още какво ли не.
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Никой не трябва да си мисли и да се самозалъгва, че животът в чужбина е една
красива приказка, където всичко завършва с щастлив край. Има си и предимствата, и
недостатъците, както всяко едно нещо в този свят. Погрешно е да се вярва, че там
мечтите се сбъдват отведнъж, че парите се печелят лесно и бързо. Носталгията остава.
Всеки се нуждае от определено време, за да привикне към чуждото, различното, което
може да те плени с красотата си, да ти размъти мозъка и да те омая с по-добрите
възможности за живот и развитие, но понякога и да те стресне, да те накара да
прогледнеш зад тъмната завеса.
Не всеки може да бъде емигрант. Оцеляват силните, целеустремените. За други
напуснали родината си дните са тежки и те мечтаят отново да се завърнат, да прекрачат
прага на дома си, да видят близките и приятелите си. Те не успяват никога да се
адаптират, не се чувстват свои в чуждите земи сред чуждите хора, носталгията и
самотата, любовта към родното надделява и те поемат обратно по пътя, където, макар и
бедни, вярват, че ще бъдат малко по-щастливи.
Силвия Димитрова: Как отглеждането на дете в Германия може да разкрие
ежедневния расизъм в страната
Синът ми се роди през април 2015-та. От самото начало имаше много коса и то
светлоруса! Към това малко по-късно се прибави и сивосиният цвят на очите. В
продължение на поне две години и на мен (с тъмнокестенява коса и тъмнокафяви очи),
и на мъжа ми (с откровено черна коса и зелени очи) ни се налагаше да (се) обясняваме
откъде накъде и защо това е така. В зависимост от това кой и как пита – а буквално
всички ни питаха, отговорите ни варираха от:
Ами това ни дадоха в болницата и ние не възразихме;
Дали са ни грешното бебе сигурно, объркали са ги;
И аз съм бил/а рус/а като малък/малка (понякога плюс снимково доказателство,
понякога на юнашко доверие);
Все пак и двамата сме били руси, а на Орхан и сестрите му са руси, наистина,
до ден днешен! А очите, да, цялата истанбулска рода има разноцветни очи! На Орхан
сестра му има даже жълти, като на котка...
В повечето случаи тези разговори приключваха с одобрително или недоверчиво
кимане, но от време на време чувахме и думите: „Е, така поне ще му е по-леко в
училище“. Вероятно ако човек не е живял/не живее тук, няма да може на секундата да
разбере връзката. А тя е, че детето няма да се набива на очи като имигрантче от грешната
част на света и няма да бъде наричано например „черна глава“, което явно се беше
случвало на част от правещите този коментар. Погледът, говорът, отношението,
поведението, очакванията са коренно различни, когато насреща те гледат ясно сини очи
под скандинавско-рус бретон.
В този ред на мисли си спомям една случка от времето преди още Арда да го
има на този свят. Видяхме в едно кафене приятел на Орхан със сина си, който тогава
беше във втори или трети клас, и седнахме при тях. Орхан поздрави с „Мерхаба“, на
което детето изобщо не реагира. Тук трябва да отбележа, че ако и бащата да беше
израснал в Германия, се беше оженил за туркиня от Турция, така че при всички
положения вкъщи си говореха на турски. Орхан се обърна още веднъж към момчето и
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отново го поздрави, при което то отвърна на немски. Орхан се пошегува, че не го
разбира, на което детето заяви „Аз съм немец и говоря само немски!“. Орхан не си даде
сметка – или може би точно защото си даде сметка – колко сериозно е положението и
продължи да го закача на турски. В рамките на две минути детето вече пищеше с цяло
гърло: „Аз съм немец и говоря само немски! Аз съм немец и говоря само немски!“
Гледката беше смразяваща. Баща му го успокои и се опита да обясни как в детската
градина имало едно турче, което все правело бели и се държало лошо, и как заради това
и неговият син бил слаган под един знаменател с него и наричан „черна глава“. Тук,
обаче, за мен възниква въпросът защо родителите 1. не са своевременно поставили на
място отговорните в детската градина и 2. защо не са помогнали на собственото си дете
да се научи да расте в мир с това, което е и откъдето идва, а просто приемат реакцията
му и така на практика го обричат цял един живот да се опитва да скрие произхода си и
да презира тези, които са му причинили да е това, което е... Възможно обяснение е, че
самите те не са решили този конфликт за/в самите себе си, и това подсъзнателно го
предават и на сина си... Разговорът в кафенето продължи и аз по едно време опитах друг
подход към момчето. Това, че някой е немец, не означава, че не може да говори други
езици. Например в училище всички деца (ще) учат английски. Но вече беше късно за
логични доводи. Момчето ядосано ми отвърна: „Не! Аз няма да говоря английски! Аз
съм немец! Аз говоря само немски!“
Но да се върнем на моя русокоско. Нашият план за него беше – и все още е – да
израсне с три езика и гражданин на света. За целта всички мои български приятели бяха
инструктирани да му говорят само на български, всички турски приятели – само на
турски, вкъщи мама говори на български, татко на турски, турски е и езикът между мама
и татко. „Дневната майка“, както тук наричат жените, които по домовете си
професионално се грижат за деца до три години вместо ясла, беше избрана да е
турскоговоряща. Така съвсем съзнателно ние ограничихме контактите на детето с
немски език само до индиректни такива – на улицата, по телевизията, в магазина, в
резултат на което нашето момче излючително рано се научи безпроблемно да жонглира
между български и турски, и да се чувства в свои води и на двата езика. Тогава дойде
време за детска градина...
Първият ден в детската градина беше и първият сигнал, че оттук нататък вече
няма да върви толкова гладко... В този ден трябваше и аз да остана в градината, а една
от възпитателките имаше задачата да седи при нас, за да наблюдава и опознава детето.
Арда веднага намери кашона с количките и камиончетата и се заигра, като непрекъснато
нещо бъбреше. (Тук трябва да отбележа, че по онова време той все още си говореше
повече на турски, по-късно започна да избира езика на монолозите си спрямо това кой
родител е при него.) Аз ентусиазирано (и наивно) обясних на възпитателката, че Арда
расте многоезичен, но отсреща дойде само „мхм“. В този момент Арда се опита да я
заговори, като ѝ показваше някакви колички, а тя каза само „Не те разбирам“. Той опита
пак, но тя не помръдна от нейното „Аз не те разбирам. Съжалявам, но не те разбирам“.
Арда тогава се обърна и започна на мен да говори... А аз вече не знаех на кой свят се
намирам. Душата ми крещеше: „Какво правиш?! Това ли е единственото, което можеш
да измислиш да кажеш на това дете, което за първи път стъпва в градина и сигурно се
чувства по-уплашено от теб?! Не можеш ли просто да кажеш нещо от рода на ‚Червената
количка? Тя ли ти харесва? Или тази в другата ръка, синята?‘... Защо ти е толкова
невъзможно просто да реагираш както всеки един добронамерен човек без
педагогическо образование, който има насреща си усмихнато, бъбриво дете?“. В
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следващите няколко дни Арда бързо събра около себе си една малка дружина от
турскоговорящи дечица, които всички се оказаха от България, и те станаха неразделни
в последвалите месеци. А към тази възпитателка ще се върна по-късно...
Този първи ден ни поднесе и друга интересна ситуация. Дойде още една майка
с момченце. Възпитателките го нарекоха Юсуф и майката ги поправи, че детето се казва
Юсеф, защото бащата е от арабското малцинство в южна Турция. Тогава аз – отново
наивно – с широка усмивка казах на всеослушание: „Виж, Арда, с това момченце можеш
да си говориш на турски, да си играете заедно!“ Майката се усмихна криво и аз чак
тогава си дадох сметка, че тя говореше с детето си на немски с изключение на
моментите, в които му казваше неща от рода на „Ела тука!“, „Млъкни!“, „Спри!“,
„Недей!“. Турски беше езикът на кавгите и същевременно тайният език, за да не ги
разбират хората, че и как се карат. Аз се опитах да се заговоря с нея на турски, но тя
определено нямаше желание. В този ден влязох в черния ѝ списък с това, че я „разкрих“
като туркиня, че я поставих в ситуация да говори на турски пред „белите“ немкини, към
които тя толкова искаше да се числи. В следващите две години тази жена или не
отговаряше на поздравите ми, когато се срещнехме, или просто минаваше покрай мен,
когато и аз не я поздравявах. Синът ѝ в градината говореше само на немски. Изключение
правеше единствено когато искаше да обижда.
Около девет месеца след това имахме годишен преглед при детския лекар. Взех
Арда от градината и като му казах къде отиваме, той ми се ядоса и се разсърди. Не
искаше да ходи на лекар, а „на кафе“ в Карщадт, защото там има хубав детски кът.
Продължи да гледа начумерено през цялото време, докато си чакахме реда при лекаря.
Накрая в кабинета влезе една непозната жена на около 55 години – решила да смени
детското отделение в болницата с частната практика. Арда като я видя, вдигна ръчичка
нагоре, изръмжа като лъв и направи така, все едно, че посяга с лъвска лапа. Седнахме
да говорим. Докато лекарката преглеждаше екрана на компютъра, Арда ми каза нещо
на турски (понякога, когато беше уморен, ми говореше и на турски, защото му беше полесно), а аз му отвърнах на български. Тогава лекарката попита на кой език си говорим.
Обясних ѝ ситуацията. Тя замълча за момент, после попита: „Баща му турчин ли е?“ –
„Да“. Въпросът, който последва, ме зашемети: „Той винаги ли е така?“ – „Как ‚така‘?“
– „Удря и плюе?“. Започнах нещо да мънкам, зави ми се свят, първосигнално се ядосах
на Арда, че се държа невъзпитано. А в това време лекарката попита също: „Той в коя
градина ходи?“. Тук вече аз съвсем рухнах, немският ми ме предаде, а в главата ми се
завъртяха разни сценарии: баща турчин, дете агресивно, обаждане в детската градина с
въпрос дали детето няма особено поведение, след което възпитателките почват да
виждат неща, които всъщност ги няма и после върви, че се обяснявай, че нямаш сестра,
както е в стария български виц. Не знам как се прибрахме в този ден. Знам само, че
горкият Арда трябваше по пътя да изслуша тирада от мен как се държим с непознати
хора, как не им ръмжим, а ги поздравяваме учтиво... Следващите дни все ме избиваше
на рев, нощем сън не ме ловеше, унижението и съжалението, че не съм се сетила да ѝ
кажа това или онова, не ми даваха мира. Около седмица по-късно ни се наложи пак да
отидем на лекар и този път се паднахме при колегата ѝ, с когото моят мъж се познава от
двадесет години покрай първите им деца тогава. Колкото и да се опитвах, не можах да
се сдържа. Още на втората минута сълзите ми рукнаха и аз му разказах случката. Той
беше учуден, но ме изслуша внимателно и с разбиране, и обеща, че при първа
възможност ще говори с дамата. Когато с Арда се прибрахме вкъщи, вече имахме
пропуснато обаждане от нея. Малко по-късно тя отново се обади и ме обсипа с дълбоки
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извинения. Въпроса си за бащата турчин обясни с това, че детето било толкова русо. А
този за удрянето и плюенето с това, че имало доста семейства, в които на децата се
позволявало всичко и те не познавали граници, затова тя била длъжна да попита. Но
основно обясненията ѝ се въртяха около цвета на косата на сина ми. Накрая, за да се
отърва от тези словоизлияния, аз я уверих, че всичко е наред и няма да спрем да ги
посещаваме, че ще се видим отново и ще започнем начисто.
Това обаче не решава генералния проблем. А той е, че на определени хора
автоматично се приписват определени качества, от определени групи се очакват
неизменно определени форми на поведение, и тези вярвания и убеждения са толкова
дълбоко вкоренени в обществото, че 1. не се подлагат на съмнение от страна на
мнозинството, 2. не се счита за проблем да се изричат подобни предразсъдъци и с тях
да се обясняват несъществуващи неща и 3. потърпевшите в чести случаи сами вярват,
че това е така... В нашия конкретен случай аз съм голямото изключение, защото въобще
тематизирах случая, говорих открито за него и така лекарката беше принудена да
„обясни“ поведението си. Преди това сигурно е разгърнала документите ни или колегата
ѝ я е осведомил, че тук не става дума за някакви получатели на социални помощи, а за
преподавателка от университета и журналист от държавните медии. Казвайки това,
съзнавам, че самата аз залитам в дискриминационни практики, но е нужно да го
отбележа, защото е важен фактор, който показва как текат мисловните процеси в
определен тип глави, заемащи постове, които по някакъв начин ги издигат над
„клиентите“ им. В повечето случаи обаче този епизод нямаше да има никакво
продължение. Мнението и подходът на лекарката нямаше да бъдат поставени под
въпрос, може би дори нямаше да бъдат регистрирани като расистки, защото
потърпевшите толкова са свикнали с това, че то се е превърнало в част от самите тях,
част от нормалното им обикновено ежедневие.
Но да се върнем на детската градина и на турския език. Още преди Арда да се
роди, знаех доста неща най-вече от работата на моя мъж, чиито основни теми като
журналист бяха миграция, права на малцинствата и култура. Та той много ми беше
разказвал как тук в Германия е масова практика в градините и училищата да се
забранява говоренето на турски и на някои други, считани за втора категория езици, как
възпитатели и учители поне в миналото са упражнявали истински натиск върху
родителите да говорят на децата си и вкъщи само на немски (дори когато тези родители
са били с минимални познания по езика), как и до ден днешен училищата правят всичко
възможно да предотвратят часовете по майчин език, защото не искат по този начин да
привлекат още повече деца от определени етноси... Знаех дори за конкретен случай в
едно бременско училище, в което родителите бяха подали официална молба за
откриване на часове по турски, защото бяха събрали необходимата група от 12 деца.
Тогава директорката на училището лично се беше обадила на всеки един родител в опит
да го разубеди, предлагайки вместо това допълнителни часове например по испански, а
турският те децата така или иначе си го говорят вкъщи... Все пак испанският е език за
пред хора, докато турският е за около кухненската маса – мой коментар. Що се отнася
до езиковите забрани, това лято малко преди ваканцията едно момиченце в трети клас в
Тюринген беше наказано от класната си ръководителка да напише съчинение на тема
„Защо в училище говорим само на немски“, понеже беше казала нещо на приятелката
си на турски в двора на училището и нейни съученички се бяха оплакали. Случката беше
толкова стряскаща и показателна, че принуди трима професори-германисти да
публикуват апел в защита на многоезичието, който излезе под формата на малка книжка
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от издателство „Дуден“. Интересни случаи имах и аз самата, докато в продължение на
десет години преподавах турски език в Олденбургския университет. Там всеки семестър
имаше по няколко студенти с турски имена, които се записваха в курса за начинаещи.
Когато разговарях с тях, чувах все неща от рода на „Като бях малък/ка, не исках /беше
ме срам да говоря на турски“, „Майка ми/Баща ми/Родителите ми не ме научиха“,
„Майка ми/Баща ми/Родителите ми се опитваха до едно време да ме научат, но аз им
отговарях на немски и те бързо се отказаха“.
Година, след като Арда започна градината, там дойде едно ново дете, с което
моят син бързо завърза приятелство. Момчето се казваше Леон. Един ден се засякохме
с майка му в градината. Тя ни чу да си говорим с Арда на български и попита кой език
е това. Аз ѝ обясних, че ние си говорим на български, но че Арда с баща си говори на
турски, след което на свой ред я попитах дали и те говорят на други езици. „Да“, каза
тя, „ние сме от Турция“. После ме видя, че премигнах в неразбиране (понеже до този
момент беше говорила с детето си само на немски) и побърза да обясни, че от време на
време използвали и по някоя немска дума. Щеше всъщност да е по-близо до истината,
ако беше казала, че от време на време използват по някоя турска дума. Стана ми жал за
детето, че го лишават от шанса да получи един вид „на готово“ един допълнителен език,
но от друга страна си дадох сметка, че то от самото начало е било съзнателно „обречено“
на едноезичие – иначе едва ли щеше и да носи името Леон, което да замаскира
произхода му... В последвалите месеци все по-често засичах майката и забелязах, че тя
минаваше частично на турски, когато ме видеше да се приближавам. Вече ми беше жал
за нея – бедна ми е фантазията с какви демони, комплекси и предразсъдъци беше
принудена да живее в собствената си глава... По-късно започнах да засичам бащата. Той,
за разлика от майката, говореше лош немски със силен акцент. Въпреки това
единствените турски думи, които изричаше към сина си, бяха изнервени команди.
Всичко друго беше на немски. Мен избягваше да ме поздравява, ако и никога да не си
бяхме говорили. Един ден Арда и Леон бяха до оградата и ме видяха отдалече да се
приближавам. Арда каза нещо на Леон на немски, а аз го подсетих „Но Леон знае
турски“. Детето впери в мен ужасен поглед и започна да върти глава. Арда каза: „Да,
всъщност да, ама май не иска да говори“, при което Леон още по-усърдно започна да
върти глава и панически заотстъпва назад. И до ден днешен този епизод не ми дава мира.
И ми къса сърцето.
Що се отнася до Арда и неговите три езика, първите две години в градината
минаха без неприятни случки и изненади, и аз вече бях започнала да си мисля, че поне
градината няма да ни поднесе определени ситуации. Точно тогава – беше след края на
тримесечния локдаун през пролетта, Арда и приятелката му от България Нилсу
започнаха да споменават, че възпитателката им прави забележки да не говорят помежду
си на турски. Първия път, когато го чух, реших да не реагирам с надеждата, че е
изолиран, случаен епизод. Трябва да си призная, че тайно се молех да е така, за да не ми
се налага да превъзпитавам персонала... Но когато около седмица по-късно децата
отново ми разказаха как са им казали да обърнат на немски, вече нямаше мърдане и
трябваше да реагирам. Възпитателката ги наблюдавала, после се приближавала към тях
и им напомняла кой е правилният език. Явно го е правила достатъчно често, та в един
прекрасен момент едно от другите деца в групата отишло до тях и им рекло: „Нали
знаете, че не трябва да си говорите на турски“. А една сутрин, когато Арда влязъл в
групата и поздравил немските деца с „Хало“ и после казал „Мерхаба, Нилсу“, му било
пояснено, че е правилно да се каже „Хало, Нилсу“. Първото, което направих, е да си

285

поговоря с Арда, да му обясня, че никой няма право да му забранява това и да го
инструктирам да продължава с турския, без да го е страх. Да не позволява и на Нилсу
от страх да обръща на немски. Трябваше да „обработя“ и майката на Нилсу. Тя вече
беше започнала да казва: „Маме, ми говорете си пък на немски, да не ви се карат, какво
толкова“... Разбираемо – тя не знае немски, няма образование, няма работа и в тази си
ситуация знае/може единствено да сведе глава пред тези, от които „зависят нещата“, за
да „няма проблеми“. Като туркиня, израсла в малко градче в България, е изпитвала на
свой гръб това, което сега се случваше на дъщеря ѝ. Добре, че имаха доверие на мен и
Орхан, и ни разрешиха да говорим и от тяхно име. Сега следваше най-трудното – да се
изправя срещу възпитателката и съответно директорката на градината. Въпреки че
мъжът ми говори немски много по-добре от мен, не смеех да изпратя него, защото знаех
колко е натрупал за 30 години в Германия и че ситуацията неизменно ще ескалира, което
автоматично ще постави отсрещната страна в силна позиция. Трябваше сама да се
справя.
Подготовката за разговора ми причини серия безсънни нощи и ми отне около
две седмици, в които Арда все ме питаше кога ще говоря в градината. Явно ситуацията
и на него не му даваше мира, не можеше да разбере защо това, което винаги е правил,
сега изведнъж е проблем. Първото, което направих, е да говоря с две приятелки. Първата
– допреди две години професор по многоезичие в университета в Бремен, другата –
професор по интеркултурна педагогика тук. Подразбира се от само себе си, че и двете
не можеха да повярват, че това все още се случва – все пак сме в Бремен, а не някъде из
Байерн 😊. Те ми посочиха имена на учени и съответната литература в областта, дадоха
идея освен това да погледна Конвенцията на ООН за правата на детето (чл.29 и 30),
където правото на многоезичие е изрично защитено, както и да прегледам интернетстраницата на KiTa-Bremen (държавната фирма, която ръководи десетки детски градини
в града), защото те още преди години са приели да работят според т. нар. Anti-BiasAnsatz, който цели да пази многообразието и да защитава от антидискриминационни
практики в образователните институции. Аз самата като човек, който от 25 години
работи в областта на лингвистиката и езиковото обучение, нямах съмнение в правотата
си и в това, че няма аргумент, който да докаже вреда от многоезичието. Изчетох обаче
сериозно количество литература, за да се „въоръжа“ още по-добре. Направих копие от
най-добрите статии по темата и подчертах най-важните моменти, отразяващи както
ползите и значението на многоезичието, така и разнообразните дискриминационни
практики, от които Германия продължава да не успява да се отърси, бидейки фиксирана
върху т. нар. „monolingualer Habitus” (Gogolin) на иначе многоезичното училище.
Срещнахме се с възпитателката в 12 часа в един петък пред портата на детската
градина (заради епидемията беше забранено на родители да влизат в сградата), минахме
на отсрещната страна на улицата и се скрихме под един навес, защото ръмеше дъжд.
Времето действаше на настроението, но дори и без него аз бях с присвит стомах и само
се молех да успея да сдържа емоциите си. Познавам се достатъчно добре и знам в какви
ситуации тялото ме предава и праща навън сълзи, които аз всъщност не искам
непременно да показвам в този момент. Възпитателката не знаеше за какво искам да
говоря с нея. Казах ѝ, че става дума за езикови забрани. Сините ѝ очи станаха
леденосини. Аз се опитах да обясня, че съзнателно от ден първи отлеждаме Арда в
многоезична среда и го възпитаваме да цени и подхожда с радост и отворено сърце към
многообразието, от което е заобиколен; че в резултат на това той възприема трите езика
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като изконна част от себе си и една такава забрана изведнъж му казва, че една част от
него е нелегитимна, нежелана, срамна, забранена. Това го наранява, обърква и може да
предизвика сериозен личностен конфликт в малката му душа. Затова моля повече да не
му се забранява да говори на турски. Ако това продължи, щетите за неговата личност
ще са големи. Първите думи на възпитателката бяха едно самоуверено „Ами не, аз не
мисля така“. Wie bitte?! ОК, ти може да не мислиш така, но тук става дума за моето дете
и аз като родител имам правото да решавам кое е най-добре за него и да защитавам
правата му. „Да, но тук е немска градина, тук се говори на немски.“ – А нима Арда това
не го спазва?! Нима Арда някога е говорил на другите деца или на вас на друг език? Той
жонглира безпроблемно между езиците и според събеседника си решава кой език да
използва. Това, което не прави, и което е напълно правилно за развитието на
мултилингуалната личност, е да си говори с един и същи човек на различни езици. За
него Нилсу значи турски, леля значи български, момиченцето от съседния апартамент
значи немски. „Да, ама онзи ден ме наруга на турски“. Тук вместо да я попитам откъде
знае, че я е наругал, след като не разбира езика, успях само да кажа, че това не е редно
и ако е така, ще говоря с него. Следващият довод на възпитателката беше, че Нилсу не
се справя добре с немския – да, факт, и аз съм забелязвала – и затова тя си мислела, че
Арда можел да ѝ помогне с езика... Само че Арда не може да бъде слаган за отговорен
за езиковото развитие на друго дете, не може да му бъде насаждана ролята на учител,
особено за сметка на мира в душата му и самочувствието му на личност. Към този
момент между мен и възпитателката вече имаше само враждебност. Удрях в синеока
стена, която беше зациклила в нейното „Найн, не е така“, „Найн, не е вярно“, „Найн,
езиковите забрани не вредят“... В този момент случайно по улицата мина директорката
на градината и възпитателката побърза да я извика на помощ. Директорката попита за
какво става въпрос и аз накратко обясних. Още от първата половина на първото ми
изречение обаче ми стана ясно, че тя автоматично ще застане на страната на
служителката си – показа ми го със стойка и изражение. Тогава аз извадих „найголямото си оръжие“ – юридическите доводи, подкрепени от ООН и от документите на
KiTa-Bremen. Тук директорката ме прекъсна, заяви, че е чула достатъчно от мен, че не
е тук начинът и мястото да си говорим така и че все още не е изсушала възпитателката.
Що се отнася до папката, която ѝ бях приготвила, щяла да я вземе, но не смятала, че
скоро ще има възможност да я погледне. После предложи нова среща, където да говорим
по същество, този път вътре в сградата при нормални условия. Аз помолих да ми
обещаят, че поне до тази втора среща повече няма да казват на Арда кой език да говори.
Прибрах се вкъщи с усещане за пълно поражение. Чувствах се смачкана. Вече
не ме интересуваше дали ситуацията ще ескалира и казах на мъжа ми, че на втората
среща той има думата. Той ме успокояваше и ме уверяваше, че дотогава ще са свалили
платната (опитът му в такива ситуации беше сериозен), а ако ли не – просто ще се
обърнем към следващата инстанция. Мен ме мъчеше основно фактът, че това въобще се
случва, че безброй изследвания отдавна са доказали какво е педагогически, а и
политически, правилно, но калъпите в главите са толкова резистентни, че са като
непробиваеми бетонни стени. Човек може да се ядосва колкото си иска на факта, че
когато едно дете заговори изведнъж на френски или английски, всички си припадат и
го отрупват с похвали, а когато езикът е арабски, руски, турски, български, кюрдски,
реакцията на същите тези хора е съвсем друга, сметка за което никога не си дават.
Втората среща в градината беше пет дни след първата. Седнахме около една
детска масичка в стаята-библиотека и веднага направи впечатление, че възпитателката
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не знае накъде да гледа. Говори само директорката и както Орхан беше предрекъл, бяха
свалили платната много сериозно. Това с инструкцията към децата да говорят на немски
се било случило само веднъж и не с лошо намерение, но разбира се, грешка на
възпитателката е да поставя Арда в ролята на учител, това е тяхна задача. Те си ценят
всички деца с всичките им качества и особености, и ако ние желаем, могат да поговорят
с Арда и да му обяснят, че всичко е наред. Тук думата взе моят мъж, който им представи
накратко перспективата на имигранта и расизма, с който се е сблъсквал в
образователната сфера и немското общество като цяло, включително и отразявайки
живота на Другите като журналист. След това им показа една много красива турска
детска книжка, която с Арда обичат да четат. Именно от там бяха думите, с които Арда
беше „наругал“ възпитателката. Всъщност това беше оплакването на едно птиче, което
другите птичета не пускат в играта и то си казва: „Веднъж като ти се развали
настроението, върви че го оправяй после“. Тоест ругатнята беше нещо, което Арда беше
казал на себе си като израз на недоволството си от някаква игрова ситуация... Това
накара възпитателката вече да почне да дълбае пода с поглед. Накрая директорката
предложи на възпитателката да тематизират многоезичието с другите деца в групата, за
да ги сенсибилизират. Разделихме се като първи приятели...
Тази битка беше спечелена, но горчивият привкус остана. Не храня илюзии, че
няма да се сблъскаме отново с проблема. Предстои ни начално училище. След него
друго училище... И това в едно общество, чиито медии и политици не спират да бълват
стереотипи, да затвърждават предразсъдъци, да категоризират хората и да им лепят
етикети. Нещо ново под слънцето? Не всъщност. Имам сериозен опит от България.
Връщам лентата и с ужас си давам все по-ясна сметка какво сме причинявали и
продължаваме да причиняваме на части от нашето общество. Заглавието на една книга
на Рут Водак (ако и да се отнася до антисемитизма в Австрия след Втората световна
война) тук пасва прекрасно: „Wir sind alle unschuldige Täter“ („Всички сме невинни
правонарушители“).
Преди няколко дни моето момче ме попита следното: „Мама, ти мюсюлман ли
си или християн?“. Моменти, в които родовете изчезват, знам, че си е мислил на турски.
За момент запънах и не знаех как да отговоря. Кръстена тайно по комунистическо време
от един поп, приятел на братовчедка ми, години по-късно си дадох сметка, че душата
ми е по-скоро мюсюлманска. Религията като житейска нагласа, лична философия и
поглед към света. За мен това е важното, а не практическите ритуали, които външно
характеризират вероизповеданието. Но беше ли това достатъчно, за да заявя ясно на моя
син какво съм? Отговорих с „По-скоро мюсюлманка“. „А аз какво съм, мама?
Християн(ин – поправих го аз) или мюсюлман(ин)?“. Погалих го и казах: „Ще си
избереш, когато пораснеш“. Той ме погледна в очите, помисли няколко секунди и рече:
„Най-добре просто и двете!“. Прегърнах го силно и му нацелувах русата главица.
Говореше еретично, да, но всъщност беше разбрал перфектно това, на което исках да го
науча в този свят! Моето малко момче, моят голям Човек!
Фийдес Бергман: ‚,Jeder von uns ist irgendwo oder irgendwann ein Ausländer’’ (Всеки
от нас някъде или някога е чужденец); ‚,Wir sind alle Gäste, wir sind alle Pilger‘‘
(Всички ние сме гости, всички ние сме поклонници)
Първото изречение го прочетох преди цели шестнадесет години, пристъпвайки
прага на службата за чужденци в немския град Рот, намиращ се до Нюрнберг, в Бавария.
Първоначално то много ме учуди. След няколко минути размисли върху него то ме
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окуражи, успокои и накара спокойно, с вдигната глава да проведа последвалия разговор
със служителката, която трябваше да реши дали мога да остана за дълго време в
Германия, без да е необходимо всеки три месеца да пътувам за България.
Второто изречение го чух няколко години по-късно, по време на представянето
на книгата на Илия Троянов ,,Събирачът на светове’’ – ,,Der Weltensammler“, като цитат
от същата книга, излязла от печат през 2006 г. В този момент се почувствах точно така,
както се бях почувствала преди години, застанала пред входа на службата за чужденци,
изпълнена с гордост, със завладяващото чувство за принадлежност. Принадлежност към
една страна, към един народ, към един етнос, към една култура. Това чувство дотогава
не бях изпитвала в тази форма, то беше ново за мен. До този прословут момент аз често
се чувствах чужда и непринадлежаща към една култура, а най-малкото към собствената
си родина, към собствената си страна, чиято гражданка бях от рождението си. В този
момент бях горда, че този автор също като мен беше роден в България, че той също като
мен беше я напуснал, макар и по различни причини, че и той беше израснал в чужда
страна, заобиколен от различни култури. Илия Троянов беше представен като немски
писател от български произход… Чувайки това, аз се сетих за наименованието, което
познавах още от моето детство – ,,българка от турски произход“, през 90-те години то
бе променено в ,,туркиня от български произход’’… При спомена за тези две
преживявания отново си зададох въпросите, които мислех за забравени, за неактуални
или, откровено казано, за загърбени. Това бяха въпросите, които ме съпровождаха още
от първия момент, в който бях започнала да се осъзнавам като личност. ,,Към коя
култура принадлежа?“, „Каква е моята културна идентичност?’“, ,,Възможно ли е да
принадлежа към два етноса, да нося в себе си отпечатъка на две култури, но да съм част
от един народ?“. На тези на пръв поглед лесни въпроси не можех да дам ясни, а наймалкото точни отговори… В тази връзка, сега, след почти четиринадесет години бях
очарована от мисълта отново да се опитам да отговоря на тези въпроси и да задълбая в
темата за културата, културната принадлежност, идентичността и мултикултурността.
Особено поради факта, че в моето ежедневие постоянно се сблъсквам с феномена
чуждост и съм заобиколена от хора, идващи от различни култури. Но всички ние имаме
нещо общо, което ни свързва, всички ние имаме една нова родина – Германия…
В зависимост от културния контекст, в който един индивид или група се
развива, се оформя неговата идентичност. ,,Структурирането на идентичността е
активен и креативен процес в хода на инкултурацията“ (Бойчева, онлайн учебник по
Ксенология). За да се изгради една идентичност, трябва да се е осъществил процесът на
осъзнаване на принадлежност към една общност. Неминуемо обаче у мен възниква
въпросът какви биха били резултатите, ако този процес на осъзнаване бъде прекъснат…
Добър пример за това е моят племенник Eрвин, който цели три пъти, в продължение на
дванадесет години, трябваше отново и отново да се интегрира, да се приспособява и да
свиква с ново обкръжение, макар и в рамките на само две култури – българската и
немската. Въпреки че още не притежава немски паспорт (в момента се подготвя за
изпитите), той се чувства почти като германец. Но в същото време не забравя откъде е
дошъл и къде е израснал. Във връзка с неговата принадлежност Ервин не можа и не
пожела да даде точен отговор. За него е по-важно да се чувства свободен, разбран,
щастлив и недискриминиран. Но дали е само германец, или само българин, макар и от
турски произход (това понятие между другото той не познаваше), за него няма значение,
това е само една формалност. „В днешно време никой не може да е само едното, или
само другото“, казва Ервин.

289

Що е културна принадлежност? Този въпрос зададох на мои познати, приятели,
колеги, съседи и роднини – на около 20 човека. За мен беше важно да открия какво те
асоциират с думата култура, каква е тяхната културна идентичност. Но не на последно
място бяха важни отговорите им, свързани с въпроса за мултикултурността. Отговорите
се идентифицират, обобщено казано, с думите на един мой немски приятел: ,,Културата
е това, което сме били, това, което сме, и това, което ще бъдем“. Общото между
германците и запитаните чужденци, живеещи в Германия, открих най-вече в тесния
смисъл на думата култура, а именно че и двете групи асоциират театъра, музиката,
танците и езика с културата.
Колкото по-бързи бяха отговорите на анкетираните за това, що е култура,
толкова по-трудно им беше да отговорят ясно и точно на въпроса каква е тяхната
културна идентичност. Голяма част се затрудниха еднозначно да отговорят на моя
въпрос. Най-лесно беше това за запитаните гърци. Поради факта, че са сравнително
добре приети в германското общество, макар и с обтегнати отношения, породени от
финансовата криза преди години, гърците в Германия пазят, поддържат и се гордеят със
своята идентичност. Въпреки че имат немско гражданство, те не само се чувстват, но се
и гордеят с това, че са гърци. Това може би се дължи и на обстоятелството, че в Германия
те продължават да имат свои собствени гръцки училища.
Точно като гърците отговори един мой приятел австралиец, че той принадлежи
към австралийската нация, но към страната Германия, защото тук живее със съпругата
си, която е германка, и тук израстват децата им. Така отговориха също и запитаните
хървати и босненци. Това лично мен не ме учуди, защото последните две култури бяха
дълги години част от бивша Югославия.
По друг начин изглежда обаче културната принадлежност при запитаните
италианци. Само един от тях отговори веднага, че се чувства италианец. Останалите
отговориха първоначално, че са неаполитанци, сицилианци или че са от Милано. А една
моя позната отговори така: ,,Аз съм италианка, но от северна Италия, т.е. от истинските
италианци. Другите не са истински…“. За интервюираните италианци беше по-важна
принадлежността към един регион, към една групова общност. Едва на второ място
беше посочена принадлежността към италианската култура. А немският паспорт, който
имат почти всички, беше „оправдан“ като средство за улеснение на живота. Но не
защото се идентифицират със страната. Това, че всяка година хиляди германци
прекарват годишната си отпуска в Италия и че италианската храна е много
предпочитана и консумирана в Германия, може да обясни факта, че италианците са найтолерираната етническа група тук.
Най-трудно беше за запитаните немци да отговорят на въпроса ми за тяхната
принадлежност. Първоначално те посочваха региона, от който и в който бяха израснали,
след това федералната провинция и едва след това страната. Например: ,,Аз съм от
Франкония, Средна Франкония, която е част от Бавария“. Това лесно може да се обясни
с немската история и с чувството на германците, че при откритото споменаване на
принадлежността към немската нация чужденците ще интерпретират това във връзка с
прекомерното чувство за национализъм. А това те избягват в желанието си да се
дистанцират от годините на националсоциализма, и най-вече от страх, че патриотизмът
им може да бъде погрешно разбран. Въпреки това всички запитани, под една или друга
форма, с гордост заявиха, че принадлежат към немската култура, към страната на Гьоте,
Шилер и Мартин Лутер.
Напълно противоположна на реакцията на досега посочените групи беше
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реакцията на групата на живеещите в Германия турци. Запитани към коя страна или
националност те принадлежат, макар и първоначално отговорът им да беше ясен – към
турската, едва в един следващ разговор те посочваха, че например са и кюрди. Това
важи най-вече за представителите на по-възрастното поколение. От друга страна, те
отговаряха, че са и германци поради факта, че са родени в Германия и че имат немски
паспорт. Голяма част от тях дори не говорят добре турски език. У представителите на
тази група усетих най-силно раздвоението и отчаяното търсене на отговорите за
идентичността и принадлежността. Една възрастна дама го каза много добре в едно
единствено изречение: ,,Türkiyede almancı, Almanyada yabancı“. В буквален превод това
означава: ,,В Турция германци, в Германия чужденци“. Това чувство на
непринадлежност (поне не изцяло) към едната или другата страна може би е породено
и от разпространеното негативно мнение, че в Германия турците са най-лошо и наймалко итрегрираното малцинство, макар и да са представители на най-голямата
етническа група в страната. Причините за това са много, но една от тях безспорно е
религията.
В моите разговори с представители на различните култури, с хората с различни
културни идентичности, с различни на пръв поглед представи за култура и чувства за
принадлежност, ми стана ясно, че всички те имаха нещо общо помежду си – това, че са
част от немското общество, едно общество, в което паралелно една до друга живеят
различни култури. Че те са част от така нареченото мултикултурно общество. В
Германия през последните години често се дебатира по темата за това какво е
мултикултурно общество и дали моделът на т.нар. ,,мулти-култи’’ има бъдеще.
Мненията са често крайни – от пълното му отричане, до пълното подкрепяне. Когато в
едно мултикултурно общество живеят една до друга различни групи, се стига до
образуването на т.нар. паралелни общества. Според мен, ако няма взаимодействие
между тези културни общности, интегрирането не може да бъде осъществено. Още помалко може да съществува предложеният от Волфганг Велш през 1992 г. модел за
транскултурно общество, в което всички членове осъзнават, че в ,,своето’’ носят и
елементи на ,,чуждото“. Аз съм на мнение, че мултикултурното общество в днешно
време, във времето на глобализация, е неизбежно. Едно от неоспоримите условия обаче
за неговото конституиране е, членовете на различните култури взаимно да се
респектират и толерират, да приемат различността на другите за нещо нормално и
неприкосновено, без да се опитват да я променят.
Кристина Йорданова: Евроцентризмът
Евроцентризмът е възглед за света от гледната точка на Европа и изхожда явно
или неявно от идеята за превъзходство на европейската култура. Терминът започва да
се използва през 80-те години на XX век по отношение на идеи, формирали се в хода на
колонизацията през Ранното Ново време, и се превръща в основен елемент в дебатите
за деколонизацията.
Днешните проблеми в европейските страни имат своите дълбинни общностни
психологически основи още от началото на съществуването на европейската
цивилизация. Те са свързани с две фундаментални закономерности, които преминават
през цялата ѝ история – от Древна Елада и Древния Рим, през Средновековието и
властта на Римокатолическата църква до последните столетия, през които подмененото
християнство е заменено с идеологическите визии за обществото: първо, че
европейската цивилизация или отделните нейни субекти винаги съпреживяват себе си
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като универсално значими за целия свят, отхвърляйки по категоричен начин Другостта
на останалото човечество като „по-неразвито“, и, второ, че едновременно с това цялата
западна цивилизация съпреживява като абсолютно нормална претенцията си за
глобална световна хегемония, срамежливо прикрита зад маската на идеята за всеобща
хармония. Това са две фундаментални общностни и цивилизационни представи,
независимо от техните културни, религиозни, идеологически или научни основания,
които пронизват цялата история на европейската цивилизация и отделните нейни
държавни субекти, присъствайки и до днес в тяхната колективна психика, съзнателно
или не, но при всички случаи регулиращи мисленето и поведението както на самите
общности, така и на отделните индивиди. Европоцентризмът и произтичащата от него
ежедневна делегитимация на цялото останало „недорзавито“ човечество не се
ограничава до конфликти при някакво разпределение на ограничени ресурси –
европоцентризмът се разпростира отвъд тези рамки и се настанява във всички сфери на
действителността, било в историята, било в образованието, в социалната практика, в
науката, изобщо навсякъде. Известно е, че в историята на човечеството
европоцентризмът е носил със себе си множество страдания и човешки жертви, а
неговото най-драматично проявление е във вътрешните вражди между отделните
субекти в самата европейска цивилизация с оглед на идеята, че господството вътре в нея
може да осигури и собствената глобална хегемония. Мога да припомня, че само през
ХХ век тази драма струваше на европейската цивилизация десетки милиони жертви.
Интересно е, че тъкмо след края на Втората световна война, в която
европейската цивилизация се компрометира окончателно, за пръв път в нейната история
лидерската позиция в западния свят беше заета от една не-европейска страна, а именно
САЩ. Наред с множеството идеологеми във всички сфери на социалната практика,
американците се опитват през всички тези 70 години да наложат на европейската
цивилизация идеята за политическо и икономическо обединение на европейските
държави чрез формулата Европейски съюз върху основата на идеологическата
представа за мултикултурализма.
Тихомира Димитрова: Дихотомията на чуждостта
Чуждото е противоположното на родното, на изконната ни нагласа към света,
на дома и на земята, в която сме се родили, но също така е нещо, от което можем да
почерпим нови идеи, да видим нови хоризонти, да потърсим хармонията между
собственото Аз и света на другите.
Процесите на индивидуализация, на разкъсване на патриархалните отношения,
на преодоляване на християнския колективизъм – всичко това помага на чуждостта. В
основата е заложен конфликтът между осъзналата своята отделност личност и единната
в самочувствието си маса. Сблъсъкът с чуждостта може да предизвика страдание,
безпомощност, ранимост, носталгия…, а отчуждението е предизвикано от тясната
връзка между социалната зависимост и стремежа към лично щастие. Най-страшното
според мен е, че чуждостта навлиза и в любовта, най-могъщото чувство, за което
философи и поети твърдят, че е вътрешната гравитация на всичко живо. Модерният
човек иска любов и същевременно се плаши от нея, както в известния френски филм
„До последен дъх“. Там героинята се влюбва в един крадец и тъкмо защото се влюбва и
се уплашва от себе си, го предава на полицията. По-малко болезнено е да го убие,
отколкото да се свърже с него.
С какво се срещам аз в реалния свят: все повече несполучливи „съюзи“ и
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разводи, разводи, разводи. Вкаменяване, навик... И сред тези „изстинали“ домове още
една жертва – децата. Семейството се разпада не само в отношението си „мъж – жена“,
но и в отношението си „стари – млади“. Сега при отчужденото семейство
приемствеността е пресечена. Те се гледат и се чудят как могат да произлизат един от
друг. Отслабва най-простото съзнание – „аз съм баща на еди-кого си“, „аз съм син на
еди-кого си“. “Авраам роди Исаак, Исаак роди Яков...”. Сега сякаш никой никого не е
родил. Страшно и болезнено!
Но нали сме надарени с ум, със собствена воля. Ние сме образовани, владеем
нови технологии, нови възможности за социално и личностно израстване. Значи можем
да се противопоставим на тези процеси, да се върнем към своята изконна същност, за да
осмислим земното си съществуване.
Нека се върна назад в историята. Епохата на Българското Възраждане – времето
на отхвърляне на пагубната чуждост и на отваряне на очите ни към ценностната чуждост
– влиянието на Европа и Русия върху икономическите и духовните процеси в
поробеното ни отечество. Обучените в европейските и руските университети български
деятели на просветата са направили необходимото народът да пробуди националното
си самосъзнание и да види ясно пътя си на развитие – Васил Априлов, Найден Геров,
Сава Доброплодни, Марин Дринов, Добри Войников. Те са разбирали, че пътят ни
трябва да бъде към Европа, а не към Анадола, и са били прави. Нека не забравяме Ботев
и неговото „Символ верую“, което подкрепя Парижката комуна, респективно идеите на
Френската революция за “свобода, равенство, братство”. Свежият полъх, който идва от
Запад, дава нов тласък на българския прогрес и на стремежа към национална
идентичност. Ето една среща с чуждостта, която е помогнала да се сближим, да се
развием, да тръгнем напред. Но тук ще отворя една скоба. Нашите предци са разбирали
много добре и обратната страна на чуждостта. Да припомня „Криворазбраната
цивилизация“ на Добри Войников:
Да сме верни в секи случай
на народний си обичай:
чуждото за нас е странно,
че за други е скроено.
Чуждото не бива да се превръща в чуждопоклонничество. Не трябва да ни
откъсва от корените, от традициите ни, от същността ни като българи. Да сведеш
широкия свят само до себе си, е колкото неосведоменост на българина по отношение на
другия, на чужденеца, толкова и защитна реакция спрямо външния свят, който твърде
често не е бил особено добър с българите.
Ще изтъкна още един момент в полза на чуждостта. Преди време посетих
Норвегия. Непопулярна дестинация за много българи, но там видях живот, за който
можем само да мечтаем. В тяхната нагласа ми хареса това, че не искат да изкарат два
долара повече, а да спечелят два дена повече от лятото, за да могат да спортуват, да
пътешестват, да се видят с приятели. Бюджетен излишък, трупан с години, позволява
силни социални програми, насочени към млади семейства, пенсионери, ученици.
Огромни природни богатства (нефт, въглища, дървесина, водни ресурси), насочени към
разумно разпределение, чистота, уважение към закона. В неделя са безплатни театрите,
художествените галерии, операта, музеите за ученици и пенсионери. Един чужд свят,
който ни дава пример за подражание.
Днес пред очите си имаме чудовищен пример за чуждост, колкото символична,
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толкова и реална – коронавирусът. Чуждост, която причинява страдание, разрушава
икономиката ни, съсипва здравето ни. Това е зло, което разрушава порядъка в света.
Изолацията, в която сме поставени, ни откъсва от приятелите ни, дори от семействата
ни.
В заключение искам да посоча едно изключително качество на чуждостта – тя
помага да се разбере в дълбочина силата на родното. Опозицията родно – чуждо е здраво
залегнала в нашия материален и духовен живот. Никога не бихме изпитали носталгия,
копнеж или стремеж към родното, ако го нямаше чуждото. Ще завърша с един любим
цитат от „Немили, недраги” на Иван Вазов: „И те ходеха често на брега на Дунава и
гледаха зелените хълми на България. Тя е там, усмихва им се, вика ги, говорим им,
показва им небето си, показва им огнищата им, възпоминанията им, мечтите им...
Дунавът величествено и тихо се синее между тях и нея, като една бара. Една крачка само
– и в нея са; един вик само – ще ги чуе. Как е близко и как е далеко ! О, Българийо,
никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе! Никога не си тъй необходима, както
когато те загубим безнадеждно...!“.
Айдън Алиосманов: Весела ксенология
Годината е 1988 г. в малкото морско градче Бяла. Бяхме на семейна почивка в
частен дом на местен жител. Домът бе триетажна фамилна къща. Лятото хазяите
живееха в пристройка в далечния край на двора. Собственикът беше активен рибар и
всяка вечер имаше прясна риба и миди.
На един от етажите летуваше немско семейство от Източна Германия. Имаха
син на моите години – около осемгодишен. Запознахме се на двора. Аз чоплех семки и
плюех шлюпките високо във въздуха с възможно най-голям шум. А той ме гледа с
възхита все едно правя кубчето „Рубик“ за десет секунди. Едва след няколко
десетилетия разбрах, че германците не чоплят семки. За това момче е било нещо ново и
много интересно. Той гледаше концентрирано и за пръв път ме доближи. Понеже по
това време в училище, ядеш ли семки, задължително ги споделяш с другарчетата
наоколо, машинално му подадох. Той ги взе и тръгна, спря се, върна се и възкликна:
„Оооо. Данке!“. Не яде от семките, без да иска разрешение от родителите си, а те му ги
белеха на ръка и му ги даваха. Той гледаше с любопитен поглед към мен, аз
продължавах да плюя шлюпки във въздуха още по-шумно и по-напето. Цялото
семейство (момчето имаше и по-голяма сестра на около 14 г.), общо четирима немци ме
гледаха всеки път, когато ядях семки, а аз ядях ли ядях. Дори да ми бяха подути устните,
видех ли немците, започвах да чопля отново. За мен беше нещо като представление, а
за тях атракция. Бях горд с техниката си на чоплене, а моят набор германчето не можеше
едни семки да яде, без да му помагат двама възрастни. Купувах редовно семки и винаги
носех пакет в джоба. Давах на цялото семейство. Всички ми благодаряха. Събираха
семките и започваха да ги белят на ръка. А аз отсреща им изстрелвах шлюпките във
въздуха и те падаха в градинката като отломки от разбит Месершмит BF-109 (немски
военен самолет от ВСВ – посещавах кръжок по авиомоделизъм), посечен от наземната
противовъздушна батарея (пфу-пфу-пфу фиуууууу-пуф).
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Това бе първият ми досег с истинското чуждо – хора, които не спират да ти
благодарят цели осем дни, всеки път като им дадеш семки. Хора, които имаха бели
здрави зъби, а не можеха да чоплят семки и да плюят шлюпките. Може, разбира се, и да
са ме гледали учудено, защото замърсявах градинката на собствениците, но съм с чиста
съвест, защото шлюпките за няколко седмици се разграждат и обогатяват почвата, но
пък немците още не могат да чоплят слънчогледови семки . 
Къймет Узунова: Да помечтаем... колкото и да са различни хората, трябва да се
стремим да търсим онова, което ги обединява
Наскоро един цитат от „Малкият принц” ме накара да се замисля: „Хората имат
различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За другите са само малки
светлинки”. Може би всички трябва да станем пътешественици в своите мисли, да
мечтаем за нови светове и пространства. Но няма как светът да е изпълнен само от
водачи, нужно е повече хора да гледат с чисти и искрени погледи един към друг, да се
стремят да се променят към по-добро, да съхранят частица от онази детска невинност и
човещина. Тогава можем да направим своето общо плаване към необятната страна на
толерантността. Там хората се приемат със своите индивидуални особености, със своите
различия в характера и темпераменти, с различията в цветовете на кожата, с различните
си националности, религии и убеждения. Защото колкото повече цветове има в една
дъга, толкова тя е по-красива. Крайно време е да осъзнаем, че това е дар за нас, хората
– ако се грижим един за друг и сме обединени, няма нещо, което да ни сломи.
Ние, българите, сме добър народ; въпреки несгодите и бедите, които са ни
сполетявали, сме съумели да съхраним високи морални ценности, да запазим и
съхраним добротата и благородството на нацията. България може да служи като пример
в Европа за мирното съжителство на различни култури и религии. Една мъдрост гласи,
че хората трябва да познават историята, за да не я преживеят отново. Ние не сме
имунизирани срещу проявите на ксенофобия или всякакви други видове омраза между
хората. Историята на спасението на евреите в България ни показва, че общият
положителен резултат зависи от позицията на всеки един член на обществото. Затова не
би трябвало и днес да бъдем равнодушни към случаите на омраза и отричане на другия.
Колкото и малко да са тези прояви, те са много обидни за всички нас и особено спрямо
паметта на нашите предци, защото ни учат да мразим. А това ни е чуждо. Нашите
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прародители – и българи, и евреи и всички други, са ни завещали духа на
толерантността. Неслучайно в Европа казват, че етническата толерантност в България е
чудото на Европа.
Според мен, за да сме обединени в различията си, още от ранна възраст децата
трябва да бъдат възпитавани така, че да отстояват своето мнение, без да засягат
достойнството на другите, да приемат правото на другия да има различно мнение, да
умеят да оценят и своите, и чуждите добродетели. Така може би животът в България ще
стане по-хубав, мислещите и дейни хора ще успеят, по-малко българи ще напускат
своята родина. Колкото и да са различни хората, трябва да се стремим да търсим не
онова различното, което ги разделя, а онова, което ги обединява.
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