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Въведение

Настоящата публикация се появява в момент, когато светът преживява
безпрецедентна финансова криза, чиято дълбочина и продължителност е
трудно да се предвидят. Все още никой не знае как кризата ще се отрази на
българското общество и как то ще изглежда след нея. Има обаче съгласие, че
с началото на кризата идва „краят на купона“.
Изследването „Състояние на обществото 2008“ анализира състоянието и динамиката на обществените нагласи в България по време на „купона“.
То обхваща годините, в които България вече беше преодоляла последиците
от собствената си финансова криза през 1996/1997 година и преди още да е
усетила ефектите от глобалната финансова криза, започнала през есента на
2008 година. В основата на анализа стоят резултатите от три представителни
проучвания на общественото мнение, осъществени през 2002, 2006 и в края
на 2007 година. Това е период на непрекъснат стопански растеж, характеризиращ се с рекорден приток на чужди инвестиции, улеснен достъп до кредит,
чувствителен спад на безработицата и ускорено повишаване на доходите и
потреблението. В рамките на този период, освен че консумираше плодовете
на незапомнен за сегашните поколения българи икономически просперитет,
страната успя да реализира основните амбиции на своя посткомунистически
проект: членството в НАТО и Европейския съюз.
Ако този период може да бъде описан като „купон“, то трябва да се има
предвид, че не всички са били поканени. Данните от изследването „Състояние
на обществото“, както и от други проучвания на обществените нагласи показват, че въпреки положителните икономически тенденции през последните
години, половината от българите трайно преживяват положението в страната
като „непоносимо“. На практика за всеки втори българин кризата никога не е
свършвала. Тя се преживява като перманентно състояние. Анализите, включени в настоящата публикация, както и паралелните опити да се прогнозира
поведението на българското общество в условията на настъпваща криза, би
трябвало да бъдат разглеждани в светлината на това обстоятелство, което заслужава да бъде извадено пред скоби.
Проектът „Състояние на обществото“ е замислен и първоначално реализиран през 2002 година като отговор на необходимостта да се намери обясне9
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ние за разминаването между експертните прогнози и поведението на общест
вото, наблюдавано при завръщането на Симеон Втори и свързаните с това
размествания на българската политическа сцена. Именно тогава е структуриран основният въпросник и е проведено първото от използваните за целите
на настоящата публикация три представителни проучвания на общественото
мнение. Направените на този първи етап от реализацията на проекта изводи
намериха своето потвърждение и продължение през годините, превръщайки
се в част от устойчивите обяснителни модели за случващото се в страната.
Четири години след изненадата си от поведението на избирателите, довело до появата и възхода на НДСВ, наблюдателите отново бяха изненадани
– този път от неочакваната поява на Атака. Това породи нужда от нови обяснителни хипотези и от ново цялостно вглеждане в обществените нагласи.
Инструментариумът, разработен в рамките на проекта „Състояние на общест
вото“, изглеждаше подходящ за намиране на липсващите отговори. На този
фон през 2006 година беше проведено ново представително проучване на
общественото мнение по начин, който да позволява сравнимост с предходното. Динамиката на процесите, свързани с появата и възхода на ГЕРБ (което
вече не предизвика изненада) и членството на България в ЕС, дадоха повод за
допълнително проучване, което беше реализирано в края на 2007 година.
Резултатите от тези три проучвания на общественото мнение, съчетаващи използването на количествени и качествени методи, стоят в основата на
настоящата публикация. Те са анализирани от изследователски екип с компетентност в различни области на социалните науки, което е предпоставка
както за различни интерпретации на едни и същи данни, така и за достигането до сходни изводи въз основа на различни изходни позиции. Всеки от
анализите в настоящия сборник е завършен сам по себе си и може да бъде
четен и разглеждан самостоятелно. Заедно обаче те се допълват, взаимно се
коментират и дават една значително по-пълноценна и нюансирана картина
на обществените нагласи. Авторите имаха свободата да използват собствен
подход и терминология при интерпретацията на първичните данни. Всеки от
тях беше запознат с изводите на останалите, без да е длъжен непременно да
се съгласява с тях. Това превръща изследването в подходяща изходна точка
за дебат, дава възможност за допълнителни интерпретации и прави твърде
условен всеки опит за обобщения.
Навлизането на българското общество в условията на нова икономическа
криза с все още непредвидими последици придава допълнителна условност
на всеки опит за обобщения, тъй като вероятно ще доведе до засилването
на едни и до пречупването на други от описаните в публикацията тенденции.
Предложеното детайлно вглеждане в състоянието на обществените нагласи
в рамките на приключилия цикъл на икономически възход обаче може да
се окаже подходяща изходна позиция, даваща възможност на участниците в
публичния дебат да конструират аргументирани хипотези за поведението на
10
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обществото в предстоящия период на несигурност. Без да е преднамерено
търсен резултат, изследването на практика показва в какво състояние българското общество встъпва във времената на очертаваща се криза. В този
смисъл то би трябвало да се разглежда не толкова като крайна точка в анализа на един отминаващ период, колкото като отправна точка в разбирането на
това, което предстои.
15 декември 2008 г. 				
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Боряна Димитрова

ПОДВИЖНИТЕ ПЯСЪЦИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ
Политически, икономически и статусни промени
в периода 2002–2007 г.
Боряна Димитрова

Осемнадесет години след началото на демократичните промени и две
години след присъединяването на България към Европейския съюз страната
ни продължава да има слабо модернизирана икономика с едни от най-ниските равнища на производителност на труда, БВП и доходи на глава от населението в Съюза. Институционалната ефективност и особено тази на съдебната
система са предмет на постоянно недоволство и критика. Значими публични
сфери остават нереформирани и спъват както развитието на частната инициа
тива, така и повишаването на качеството на живот. Недоверието към партиите е
неизменно ниско, а електоралната мобилност и отчуждението от политическия
живот стесняват възможностите за граждански контрол над управлението.
Същевременно, макар по-късно, по-непрозрачно и по-бавно от останалите източноевропейски страни, в България бяха извършени редица реформи, които доведоха до някои позитивни икономически и социални резултати
през последните години – ръст на БВП между 5 и 6% годишно, спад на безработицата от 17% на 6,5%, увеличаване на покупателната способност, стабилизиране на финансовите институции, ръст в кредитирането, в чуждите инвестиции и в средствата на български граждани, получени от доходи в чужбина.
Въпреки това развитието на българското общество в редица основни сфери
остава противоречиво, затормозено, неефективно. Стремежът да се регистрират, систематизират и още повече да се обяснят твърде разнородните
пластове и аспекти на това развитие не е лесен. Сравнителният анализ на данните от трите вълни на проекта „Състояние на обществото” показва, че що се
отнася до големите щрихи, в някои направления могат да бъдат наблюдавани
тенденции с ясен знак, в други – промени почти липсват, а в трети – движения
та са толкова колебливи и двусмислени, че на този етап трудно би могъл да се
търси някакъв по-цялостен обяснителен механизъм.
Настоящият текст, без да претендира за изчерпателност и навлизане в
детайлите, се опитва да очертае част от по-съществените промени, да потърси предпоставките за регистрираните от социологическите данни противоречиви тенденции и да покаже взаимовръзката между тях.
13
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І. Макро-, микродемокрация и фигурата
на „недоволния демократ”
Степента на обществена подкрепа за политическите партии, държавните
институции и по-общо – за механизмите на политическо представителство,
е една от основните характеристики на съвременните демокрации, която
определя в значителна степен равнището и границите на тяхната стабилност.
В политологическата литература се приема, че тази подкрепа се разгръща на
три йерархични равнища:1


Подкрепа за конкретни политически личности, партии и управления в даден период от време;



Подкрепа за основни партийни, политически и други държавни институции, върху които партиите оказват пряко или косвено влияние;



Подкрепа за базисните принципи и ценности, върху които се градят
съвременните демократични режими;

Вътрешната динамика на подкрепата за всяко едно от тези три равнища е
важен индикатор за стабилността на съответните демократични системи. Като
правило отношението към отделните политически личности, партии и правителства е твърде променливо. То се влияе силно от конюнктурата на конкретния момент, от икономическата ситуация, външно- и вътрешнополитическата
обстановка, текущите скандали и пр. Разочарованието от конкретни политици
само по себе си не е в състояние да разклати демократичните основи. Трайната загуба на доверие в институциите обаче е вече доста сериозен сигнал
за криза, която, ако не бъде овладяна, може да доведе до делегитимиране и
отхвърляне на основни принципи и ценности на политическата система.
От тази гледна точка трите вълни на изследването „Състояние на обществото” очертават една изключително интересна и многопластова картина на
ситуацията в България. Подобно на регулярните социологически проучвания
и на резултатите от изборите, то много ясно показва нестабилността в отношението към конкретните политически личности, партии и правителства. Феноменът – „взрив на позитивните оценки при сформирането на нова партия,
или правителство”, последван от „срив в оценките, продължаващ до края на
съответния мандат” – е добре познат от най-новата ни история. По-същественият въпрос е: „как силно скъсената крива на доверие се отразява върху
1

Вж. Dalton, Russel, J. – Citizens Politics, Public Opinion and Political Parties in Advanced
Industrial Democracies, CQ Press, 2006, p. 245 – 260.
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следващите две йерархични равнища – подкрепата за институциите, безотносително към представляващите ги личности и отношението към базисните
демократични ценности и принципи”?
И трите вълни (2002 г., 2006 г., 2007 г.) на проучването установяват изключително ниски стойности на доверието към политическите партии и към институциите с високо партийно представителство – парламент, правителство,
общински съвети.
В каква степен се доверявате на следните институции и организации?

*

Средни

Никакво
доверие

Известно
доверие

Пълно
доверие

Без
отговор

Кмета на вашето селище – 2002 г.

3,72

32%

58%

6%

4%

Кмета на вашето селище – 2006 г.

4,69

16%

79%

5%

0%

Кмета на вашето селище – 2007 г.

4,96

15%

74%

8%

3%

Правителството – 2002 г.

2,85

39%

54%

2%

5%

Правителството – 2006 г.

2,89

36%

62%

1%

1%

Правителството – 2007 г.

2,74

38%

60%

1%

1%

Парламента – 2002 г.

2,31

46%

49%

1%

4%

Парламента – 2006 г.

2,48

42%

57%

0,4%

0%

Парламента – 2007 г.

2,29

49%

49%

0,5%

1%

Президента – 2002 г.

4,30

24%

64%

7%

5%

Президента – 2006 г.

4,70

20%

71%

7%

2%

Президента – 2007 г.

4,59

23%

66%

8%

3%

Неправитeлствени организации – 2002 г.

1,95

58%

30%

0,5%

12%

Неправителствени организации – 2006 г.

2,88

33%

60%

1%

6%

Неправителствени организации – 2007 г.

2,91

34%

61%

0,5%

4%

Политическите партии като цяло – 2006 г.

2,28

47%

52%

1%

1%

Политическите партии като цяло – 2007 г.

2,27

49%

49%

0%

1%

Използвана е десетобална скала, като 1 е никакво доверие, а 10 – пълно доверие. В категорията „известно доверие” са обединени оценките между 2 и 9.

Както се вижда от таблицата, две от институциите правят изключение
от силно негативния тренд – президент и кмет, при които водещ е личният
елемент. Особено видим е спадът за последните пет години на крайните негативни оценки по отношение на кметовете и то главно в малките населени
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места. На известна „реабилитация” се радват и структурите на гражданското
общество в лицето на неправителствените организации, но общото равнище
на доверие и към тях остава все още твърде ниско, за да бъдат правени посилни изводи за радикална промяна на влиянието им в обществото.
С изключение на „кмет” и „президент”, във всички останали случаи (в това
число. и за невключените тук съд, следствие и прокуратура, които обаче многократно са били предмет на изследване) оценките се запазват изключително
ниски. Средните стойности са между 2,2 и 2,7 по десетобалната скала, като
статистически значими отклонения между отделните социални и електорални
групи почти не се наблюдават. Причините за тази трайна ерозия на доверието
към политическите партии и институции могат да се търсят в много посоки.
Като се започне от отчуждението на гражданите от псевдопредставителните
институции по време на комунистическия режим, премине се през изкуствено
генерираната институционална слабост в годините на прехода, даваща простор за обвързване на представители на сенчестия бизнес и организираната
престъпност с държавни служители, и се стигне до невъзможността на държавата да осигури равенство пред закона, справедливост в правораздаването и приемливо качество на публичните услуги. В резултат от действието на
всички тези фактори бързото изхабяване на доверието към държавните
институции приема чертите на траен обществен феномен, а дефицитът на
доверие ражда не толкова протестни действия или конструктивна критика,
колкото още по-висока степен на отчуждение от държавата и утвърждаване
на модели, насочени към преодоляване на едни или други проблеми не посредством, а „зад гърба” на държавните институции.
За да бъдем коректни в анализа на „българския случай”, трябва да отбележим, че демократическият дефицит и кризата на доверие в политическото
представителство не са нови феномени на европейската сцена. В отделните
страни обаче те имат различни форми и степени на проява. Ако проследим
устойчивите трендове в изследването Евробарометър, ще видим, че според
степента на институционално доверие се очертават няколко групи страни.
В първата група влизат северните – Финландия, Дания, Швеция, Холандия,
които се отличават като правило с относително високо гражданско доверие
в партиите, съпровождано и от висока институционална стабилност. Втората
група се формира от голяма част от западноевропейските страни – Франция,
Германия, Испания, Италия и пр., които се характеризират с твърде силни
колебания в отношението към законодателната и изпълнителната власт, но
с общо взето стабилно доверие към по-слабо или неполитизираните институции – армия, полиция, съдебна система, синдикати. По-съществени колебания са характерни за десетте новоприсъединили се централноевропейски
страни и особено за Унгария и Полша.
България не е изключение от европейските страни, що се отнася до честите амплитуди в отношението към правителствата и критичността към по16
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литическите партии. Тя обаче контрастира рязко в две отношения. Първо,
с много по-високите нива на негативизъм към институциите (с изключение
на армия и полиция) и второ, с отсъствието на доверие към правосъдните и
граждански институции като коректори на политическите.
Отношение към някои основни институции в България и в ЕС*
Доверие

*

Недоверие

ЕС 25

БГ

ЕС 25

БГ

Политически партии

22%

10%

72%

84%

Парламент

38%

17%

54%

75%

Правителство

35%

24%

59%

66%

Съдебна система

48%

20%

47%

73%

Синдикати

38%

13%

48%

64%

Източник: Евробарометър, № 66

Ако в голяма част от западноевропейските страни и САЩ стабилизираща
функция по отношение на общественото развитие изпълняват именно съдебната система и гражданските организации, то в България самите тези институции не остават незасегнати от общия негативизъм. Ето защо именно общественото (не)доверие към функционирането на институциите и механизмите,
които би следвало да гарантират обществения интерес и върховенството на
закона, се очертава като един от кризисните проблеми пред институционалната стабилност на България.
На фона на тази устойчива тенденция за ерозия на доверието към институциите изследването регистрира изключително интересна, дори неочаквана
тенденция по отношение степента на обществена подкрепа за базисните демократични принципи в развитието на страната. Оказва се, че критичността
към начина на функциониране на институциите не само не е довела до
радикално отхвърляне на демократичните принципи, но в редица отношения е увеличила тяхната подкрепа.
В три направления промяната е най-видима. Най-напред, значимо намаляват привържениците на идеята парламентът да бъде подменен от „силен
лидер, който бързо да решава нещата” (от 44 на 32 на сто). Също така рязък
спад е налице и сред поддръжниците на популярната в близкото минало теза
„най-важните решения да се вземат от експерти, а не от правителство и парламент” (от 61 на 48 на сто). И на трето място, устойчиво висока остава подкрепата за тезата, че многопартийната система и демократичният парламент са
най-добрата форма за управление на България (41-48%).
17
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Ако обобщим, през периода е нараснала степента на неудовлетвореност
от начина на функциониране на институциите и от състоянието на демокрацията в страната. Гражданите са станали по-взискателни, по-критични, скептични даже, но съществена и нарастваща част от тях са запазили привързаност към ценностите на демокрацията. Условно казано, този процес може
да бъде обобщен чрез възникването на „недоволните демократи” – граждани, които са недоволни от начина на правене на политика в страната, но не поставят под съмнение необходимостта от либерално демократично устройство
на държавата. Емпирично те се характеризират със слаба поддръжка за радикални тези, но с нарастващи изисквания към политическите представители и висока степен на критичност към техните действия.
Ако появата на фигурата на „недоволните демократи” може да бъде определена като позитивна тенденция, то негативната е, че макар и критични, тези
граждани остават твърде пасивни. Степента на гражданско политическо участие се запазва изключително ниска. От 2002 до 2007 г. готовността за участие
в подписка, която е най-масовата, често чисто декларативна форма на политическо участие спада от 35 на 26 на сто. От 23% на 19% намалява готовността за участие в митинг и шествие, от 19% на 16% – готовността за участие в
стачка. Хората, които заявяват, че „колкото и да са недоволни от управлението
на страната, не биха направили нищо”, нарастват от 38% на 46%. Всеки втори,
също както и преди пет години, продължава да бъде уверен, че ако направи опит да внесе промени в наредба, закон и пр., вероятността за успех ще е
нищожна. Само 0,4% през 2002 и 1% през 2007 г. са на мнение, че има много
голяма вероятност да успеят.
Ако направите опит да промените нещо в управлението – в някакъв закон,
наредба и прочие, с които не сте съгласни, как смятате, колко вероятно е
да успеете?*

*

Средна
оценка

Малко
вероятно

В известна
степен вероятно

Много
вероятно

Без
отговор

2002 г.

1,98

50%

42%

0,4%

8%

2006 г.

1,84

62%

35%

1%

2%

2007 г.

2,25

47%

47%

1%

5%

Използвана е скала от1 до 10, като 1 е „малко вероятно”, 10 – „много вероятно, а „в известна степен вероятно” са обединени стойностите от 2 до 9.

Дезинтересирането и апатията водят до свръхочаквания към една абстрактна държава, която налага спазването на закона „отгоре”, без за това да
е необходимо индивидуално усилие, или колективна ангажираност на общността. Мнозинство от хората желаят законност, ред, дисциплина, но никой не се чувства ангажиран с контрола над упражняването на властта.
18
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В тази ситуация „скептичните демократи”, освен критичност към управляващите и също толкова оправдана апатия към тях, се оказват склонни да
проявяват известен административно-законов волунтаризъм. Уверени, че
институциите пилеят техните данъци и не функционират в полза на общественото благо, те започват да оневинят и/или самите те да си позволят „дребни”
прегрешения като укриването на данъци, неплащане на някои такси и пр.
Показателно е, че само за една година, от 2006 до 2007 г., делът на хората,
според които „укриващите данъци и такси не трябва да се възползват от съответните обществени услуги”, пада от 70 на 60 на сто. Двукратно се увеличава
делът на анкетираните, които заявяват, че „не виждат проблем в укриването
на данъци и осигуровки”. Промяната е главно за сметка на онези, които са
най-критични към функционирането на държавните институции.
Така ерозията на доверието към политическите представители от
страна на хората в качеството им на избиратели води и до ерозия на поведението им като граждани. Кризата на институционалността на „макро
равнище” среща тази на „микроравнище” и двете заедно формират устойчиво
възпроизвеждаща се констелация, която можем да наречем „взаимно толерирана мимикрия”. Базисните демократични принципи не се отричат, но
индивидуалното нарушаване на правилата става допустимо, след като
то е легитимирано на официално равнище. В този контекст посоченото
по-горе минимизиране на личните и колективни усилия за упражняване на каквато и да било форма на политическа активност се превръща
във всеобщо правило. Липсата на ясни регулативи от страна на държавата е
предпоставка за слаба ефективност на институциите и като следствие от това
– за утвърждаване на такива модели за разрешаване на конкретни социални
проблеми, които елиминират държавните институции. Точно тези модели са
вплетени в социалната база на корупционните практики и икономическата
престъпност, които, от своя страна, предизвикват критичността, скептичността и отчуждението на „недоволните демократи”.

ІІ. Динамика на социалния статус – обърнати перспективи
Резкият спад в жизненото равнище, промяната в професионалните
траектории и скъсяването на биографичните хоризонти през годините на закъснели, половинчати и често зле извършвани реформи, обуславя цяла каскада от негативни процеси, които намират своето отражение в личния живот
на хората, в прекъсването на традиционни социални контакти между тях, в
усещането за нарастваща социално-икономическа несигурност и нестабилност. Запазващият се нисък индивидуален жизнен стандарт в много региони
19

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

на страната обезкуражава и депрофесионализира големи социални групи.
Загубата на мотивация и трудови умения на свой ред ги задържа задълго на
дъното на обществената стълбица. В такава ситуация динамизирането на социалния статус в позитивна посока е ключово важно както с оглед на стабилизирането и разширяването на перспективите пред отделните граждани, така
и с оглед на икономическата и политическа стабилност на страната.
Изследването от 2002 г. очерта изключително мрачна картина в това отношение. Система от индикатори, измерващи различни, но главно по-трайни
аспекти от материалния и социалния статус, показаха, че преобладаващата
част от българските граждани не просто живеят трудно, но, което е по-важно,
не откриват в променящата се икономическа среда признаци за подобряване
на перспективата. Поради което се самооценяват като непрекъснато губещи
и влошаващи своя социален статус. Така например


68% от анкетираните определят материалния си стандарт като нисък,
30% – като среден и едва 2% – над средния;



73% твърдят, че доходите им са „много по-ниски” от нормалните разходи, 20% – че общо взето успяват да покрият разходите си, и отново
едва 2% – че след покриване на разходите им остава известна сума;



Използвайки десетобалната скала на една проективна социална йерархия, хората поставят себе си между второто и третото стъпало
(средно 2,86). За сравнение, в същото проучване те дават средна оценка 6,01 за социалния си статус към 1989 г. и 4,11 – към 1997 г. Което
ни даваше основание да твърдим, че не само мнозинството от хората
оценяват стандарта си на живот като нисък, но и като прогресивно
деградиращ.

През последния петгодишен период обаче (2002 – 2007 г.) настъпиха редица позитивни икономически промени – ръст в БВП, спад в безработицата и
инфлацията, нарастване на доходите и покупателната способност. Оттук важ
ният въпрос и от съдържателна, и от методическа гледна точка е как тези промяна се отразяват в субективните оценки на хората?
Обобщението на най-важните регистрирани от втората и третата вълна
на проучването тенденции показва следните насоки:


Сумарно „изтегляне” на една трета от позициониралите се на ниските
позиции към средните. Ако през 2002 съотношението „ниско : средно”
материално положение е 2:1, то през 2007 г. е 1,2:1.
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Като сравнявате с другите хора, как бихте определили вашето материално положение?
2007

2006

2002

По-високо от средното

4%

4%

2%

Средно

44%

38%

30%

По-ниско от средното

52%

57%

68%



Позитивен тренд и при самооценката на баланса „доходи : разходи”.
От превес на „неблагоприятните” мнения в съотношение 3:1 те намаляват на 1:1.

Как се отнасят доходите на Вашето домакинство към разходите?
2007

2006

2002

Доходите не само покриват нормалните ни разходи,
но и известна сума ни остава

12%

10%

2%

Доходите ни удовлетворително покриват нормалните
ни разходи

37%

40%

20%

Доходите ни са по-малки в сравнение
с нормалните ни разходи

42%

45%

66%

Нямаме практически никакви доходи

4%

3%

7%

Не знам, не мога да преценя

4%

2%

2%

Без отговор

1%

1%

3%



Двукратен ръст (от 17% на 35%) на дела на хората, които поставят
себе си в средата на социалната скала и за които може да се смята, че
се самоопределят като „средна класа”. Средните стойности в общата
класация също леко нарастват – от 2,86 на 3,88.



Същевременно обаче мнозинството от хората продължават да оценяват социалния си статус като ерозиращ. Както се вижда от приведената по-долу таблица, средната оценка за актуалния статус продължава
да бъде почти с един пункт по-ниска от тази за статуса преди пет години (3,88 срещу 4,60).
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А сега нека да си представим позициите на хората в обществото като една стълбица, където
1 е най-ниското стъпало, а 10 – най-високото, на кое стъпало бихте поставили себе си?
Средни
оценки

Ниско
(1-4)

Средно
(5-6)

По-високо
от средното
(7-10)

Без отговор

В момента – 2002 г.

2,86

78%

17%

2%

3%

В момента – 2006 г.

3,74

62%

28%

8%

2%

В момента – 2007 г.

3,88

58%

35%

7%

0%

След 5 г. – 2002 г.

3,53

60%

18%

9%

13%

След 5 г. – 2006 г.

4,56

49%

28%

20%

3%

След 5 г. – 2007 г.

4,60

47%

28%

20%

5%

Преди 5 г. – 2002 г.

4,11

57%

25%

14%

4%

Преди 5 г. – 2006 г.

4,25

53%

33%

11%

3%

Преди 5 г. – 2007 г.

4,60

48%

35%

17%

0%

През 1989 г. – 2002 г.

6,21

22%

28%

45%

5%

През 1989 г. – 2006 г.

6,05

22%

32%

39%

7%

През 1989 г. – 2007 г.

6,42

18%

25%

48%

9%



Преизчислената като нетна разлика оценка между стойностите, с кои
то хората описват позициите си в момента, в сравнение с тези преди пет години, потвърждава посочената по-горе тенденция. Макар и
леко да намалява делът на хората (от 57 на 44%), които са се позицио
нирали по-ниско отпреди пет години и успоредно с това да се увеличава делът на онези, които се самоописват чрез по-високи позиции
(от 14% на 26%), все пак мнозинството от анкетираните продължават
да оценяват социалното си положение като деградиращо.

Динамика в субективната оценка на социалната позиция спрямо преди 5 г.
Влошаване

Без промяна

Подобрение

2002 г.

57%

29%

14%

2006 г.

41%

34%

25%

2007 г.

44%

30%

26%
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Разбира се, тук става дума за субективна оценка, а не за обективни измерители. Основният извод, който се налага,обаче, е, че личните хоризонти
продължават да бъдат изключително скъсени и се колебаят между противоположни вектори на промяната. Много показателен за тази крайно
противоречива тенденция, при която, от една страна, хората отбелязват позитивна промяна в материалното си положение, а от друга – запазват оценките
си за спадащ жизнен стандарт, е начинът на планиране на живота. За пет години практически не се е променил делът на хората, които са в състояние да
правят планове за по-дълъг период от време. Най-дългосрочната перспектива, в която анкетираните заявяват, че планират, е в отрязъка от ден до няколко
месеца – общо 54 на сто от гражданите се поместват в него.
Вие лично за какъв период от време сте в състояние да правите планове?
2007

2006

2002

За няколко години напред

6%

10%

6%

За година

11%

13%

9%

За няколко месеца

23%

17%

16%

Ден за ден

31%

32%

33%

Въобще не правя планове

27%

27%

35%

Без отговор

2%

2%

1%

През петгодишния период от 2002 до 2007 г., през който в страната е налице ясно изразен позитивен икономически тренд, усещането за подобрение
в личен план също нараства, но с много слаби темпове. Обратно на първоначалните очаквания на мнозина анализатори, че „отлепянето от дъното”
пряко ще повлияе върху оптимизма и ще породи подкрепа за икономическите реформи, стабилизацията на ниско равнище не само не поражда
оптимизъм, но и допълнително изостря страховете от бъдещ негативен
обрат. Анализът на подоходните променливи показва, че най-голям принос
за позитивните очаквания има не самото равнище на доходите, а продължителността на тяхното получаване. И доколкото за преобладаващата част от
хората такъв продължителен и стабилен ръст не е факт, краткосрочното подобрение, вместо да увеличава оптимизма, катализира опасенията им.
От своя страна, някои сами по себе си позитивни промени в икономическото поведение, като увеличаването на потребителските кредити (само за
една година делът на хората, които декларират, че са теглили кредит, нараства
с една трета) и по-активното потребление, също създават по-високи очаквания
за устойчив ръст на доходите и съответно – по-високи страхове от инфлационен
натиск, включително и по отношение на изплащането на вече взетите кредити.
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Извън ниската база на стабилизацията, другият основен фактор, който
обуславя доминиращата оценка за продължаваща загуба на материален
и социален статус, е изключително тясната база на социалните групи, които успяват да се възползват от икономическия ръст на страната. Въпреки че като цяло оценките се преместват към по-горни стойности в почти всички социалнодемографски разрези (с изключение на ромското малцинство и
най-възрастните пенсионери), значими статистически разлики и обръщане
на структурното съотношение между средни и ниски нива е налице само в:


София и трите най-големи града на страната – Пловдив, Варна, Бургас;



Сред висшистите;



Сред заетите в администрацията, или упражняващи високо квалифицирани дейности.

Т.е. структурна позитивна промяна е налице само в относително ограничени групи, които поради характера на своето образование, квалификация
и възможностите на селищната среда натрупват икономически и социален
капитал. Във всички останали групи, които в съвкупността си формират мнозинството от населението, няма промяна в доминиращите оценки за застой
или дори негативно развитие. По отношение на тях би следвало да се коригира хипотезата за постъпателна обща позитивна динамика. Ако сравним не
просто оценките за динамиката на социалния статус, а и такива базисни характеристики като структура на населението по заетост, характер на труда и
доходи през 2002 и 2007 г., ще видим, че значими промени в нито едно от тези
важни и определящи за стабилния ръст направления не се наблюдават. Налице са само две съществени от статистическа гледна точка разлики:


Първо, ясно изразен спад в безработицата – общото намаление е с 10
на сто (от 20 на 10%), което, измерено през домакинствата, дава значителен структурен ефект. Ако през 2002 г. в 40% от домакинствата е
имало безработен, то през 2007 г. този дял намалява на една четвърт,
като се концентрира в значителна степен в ромското малцинство.



Второ, в резултат от повторното включване в пазара на труда на голяма част от безработните се увеличава общият дял на заетите (от 48 на
61% сред пълнолетното население). Това обаче не променя качествено структурата на заетостта – нито по отношение на квалифицирания
характер на труда (като се отчете ръстът в заетостта, запазва се почти
същата пропорция в съотношението – квалифициран: неквалифициран труд), нито по отношение на степента му на сложност и технологичност.
Така, с изключение на описаните по-горе три относително ограничени
групи, където е налице вътрешна възходяща мобилност, във всички останали
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позитивните промени, доколкото са налице, се дължат на увеличените доходи
на домакинствата в резултат от допълнителната заетост, а не от по-високото
качество на образованието, труда и респективно, на променена перспектива за ръст в равнището на доходите2. Структурният анализ на субективните
оценки за промяната на социалния статус очертава основния проблем за
периода – липса на качествена промяна в характера и степента на технологичност на производството, в характера на заетостта и съответно
в степента на производителност. Оттук закономерно произтича усещането
за липса на трайна и стабилна перспектива за заетост, на възможност за намиране на квалифицирана и добре платена работа (68% отрицателни оценки). Изключение правят много малко отрасли и региони. Именно поради това
промяната е концентрирана в тесни кръгове, където е налице конкуренция,
възможност за обучение и професионална квалификация.
Липсата на икономическа перспектива за значителни социални групи извън четирите водещи икономически центъра на страната поражда „обърнати
перспективи” за хората вътре и извън тях. Тя определя и двата най-значими
процеса през периода – нарастващата социална диференциация между ре
гионите и ръст в трудовата миграция към чужбина.

ІІІ. Трудова мобилност и регионална
диференциация vs новите потребители
Още стартовото проучване „Състояние на обществото 2002” регистрира
изключително силно усещане за неравностойно и ощетяващо значими социални групи регионално развитие. Социалното и икономическо развитие на
България през последвалия петгодишния период задълбочи тази тенденция и съответстващата и΄ обществена нагласа. През 2002 г. 79% от българите са смятали, че „добре живеят само хората в София и няколко големи града”, а на противоположното мнение са били 17 на сто (или съотношението е
4,6 : 1). През 2007г. това съотношение е вече 88 : 10 (или 8,8 : 1), което го превръща в един от най-силните маркери на социално разделение.
Нещо повече, оценката за диференциация не само се засилва, но се и
хомогенизира. Ако през 2002 г. самите софиянци са били поляризирани в позициите си (57% : 40%), то през 2007 г., мненията им вече почти се уеднаквяват
с тези на останалите жители на страната (79% : 15%). Препотвърждаването „отвътре” на тази оценка я прави още по-устойчива. От гледна точка на общест2

Неслучайно именно при ромите, където се запазва равнището на безработица, и при
най-възрастните пенсионери не се регистрират никакви промени в самооценката на социалния статус.
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вените възможности позитивните икономически резултати през периода не
са довели до предпоставки за хармонизиране в развитието на отделните региони на страната, а само са задълбочили разрива. На свой ред тази оценка
е и ще продължи да бъде силен фактор за трудова и социална мобилност. А
това създава предпоставки за по-нататъшно влошаване на демографския, образователен и икономически потенциал в редица от регионите.
Въпреки че става дума за субективна оценка, важно е да се подчертае, че
тя се базира на редица обективни предпоставки, като различия в доходите,
характера на труда, перспективите пред отделните граждани (анализирани
по-горе), но също и на неравностойните възможности, които отделните населени места предоставят на гражданите. Именно корелацията между изразените оценки и обуславящите ги обективни детерминанти ги прави
важен фактор в анализа на реалните процеси на диференциация и стратификация. В таблицата по-долу са представени общите стойности на оценките по осем тествани индикатора общо за страната, а в скоби са посочени
тези за гр. София.
В населеното място, в което живеете, какви са днес възможностите за:
Сравнително
големи

Нито големи,
нито малки

Сравнително
малки

Получаване на добро образование

29% (84%)

26%

43%

Постигане на висок материален стандарт

18% (67%)

27%

53%

Намиране на каква да е работа

25% (85%)

27%

46%

Намиране на добре платена работа

14% (57%)

16%

68%

Развиване на бизнес

19% (67%)

27%

50%

Получаване на качествени здравни услуги

15% (53%)

31%

52%

Спокоен живот

25% (19%)

39%

34% (59%)

Развлечения, забавления

24% (78%)

30%

43%

2007г.

Както ясно се вижда от данните, оценката „ниски възможности” доминира при седем от осемте индикатора, а при „спокойния живот” е изместена от
неутралната позиция.
Общата картина обаче скрива едно изключително съществено различие,
което е структуроопределящо за посоката и равнището на диференциация.
Обратно на доминиращото негативно мнение в другите региони, софиянци
са убедени, че градът им предоставя възможности и за добро образование,
и за намиране на добре платена работа, и за постигане на по-висок материален стандарт, и за развлечения, и за забавления. (Донякъде по-позитивни са
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резултатите за Пловдив и Варна, но не в толкова висока степен). Така, независимо че изследването работи със субективни оценки за личния стандарт и неговите перспективи, самият факт, че на равнище териториални единици груповите мнения възпроизвеждат отчетливо различни за
отделните сегменти и вътрешно хомогенни оценки, свидетелства, че са
налице обективни предпоставки за икономическата и социална диференциация.
Критично е положението в малките градове и особено в селата, където
между 80 и 95 на сто от хората определят възможностите във всяко едно от
изброените по-горе направления като „ниски”. При това положение шансовете в близките години за намаляване на вътрешната и външната миграция и
за задържане на по-младо и образовано население в тях изглеждат твърде
ограничени.
Другият фактор, освен регионалният, чието влияние силно нараства
през изследвания период, е образованието, разгледано като мотор за възходяща социална мобилност. В съотношение 33%: 61% през 2002 г. доминира
мнението, че равнището на образование не влияе върху стандарта на живот
на хората. През 2007 г. това съотношение е вече 1 : 1 и е една от най-значимите
регистрирани промени през тези пет години. За разлика от регионалната
стратификация обаче, където мнението „отвън” и „отвътре” съвпада, то
тук носителите на по-високо образование продължават да изразяват поголям скептицизъм относно неговата роля, отколкото тези с по-ниско.
Тази разлика по всяка вероятност се дължи на обстоятелството, че ролята
на образованието далеч все още не се оценява чрез принципите на меритокрацията „вложени усилия – постигнат резултат – получено възнаграждание”,
а като чисто обективна предпоставка за намиране на по-квалифицирана и
съответно – по-добре платена работа.
Доказателство в тази посока е и фактът, че на 180 градуса се обръща
мнението за ролята на образованието точно и единствено в града с найблагоприятни възможности за намиране на по-високотехнологична работа
– София. Като цяло, обратно на посоката на промяна на мнението по отношение диференциращата роля на регионите (която е към хомогенизиране, т.е.
всички стават все по-единодушни къде се живее по-добре), то по отношение
ролята на образованието е налице увеличаване на различията в преценките.
Докато през 2002 г. жителите на различните типове населени места са били
почти еднакво съгласни, че образованието не играе съществена роля, то
сега жителите на големите градове, където има повече перспективи и възможности за работа, отдават дължимото на образованието, докато в малките
населени места, където икономическите възможности не са се променили,
ситуацията се запазва близка до тази преди пет години.
Наблюдаваните промени много ясно показват, че оценките за промяна на доходите, жизнения стандарт и социалния статус не могат да
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бъдат разглеждани изолирано от възможностите за промяна на характера на труда, професионалната заетост, равнището на образование и
квалификация. Предпоставки за позитивно развитие на тази триада през периода се оформя основно в София и в няколко големи града, които привличат
по-младото и образовано население, формирайки по този начин една доста
по-различна обществена атмосфера, стил на живот, конкуренция на пазара
на труда и на уменията, които все по-силно започват да се различават от деградиращата среда в останалата част от страната.
Естествен отговор на този процес е трудовата и социална мобилност –
както вътрешна, така и външна. През разглеждания от нас петгодишен период
се увеличава единствено населението на София и Варна, а на Пловдив и Бургас се запазва в близки до старите стойности. Всички останали региони губят
население, както от т. нар. „естествено”, така и от „механичното” движение. Неговата посока е както по оста „периферия – център”, така и към страните от
Западна Европа. 14 на сто от анкетираните заявяват, че член от домакинството вече работи в чужбина. Всеки трети има познати, които работят там. Делът
на онези, които възнамеряват да заминат на работа извън страната (12%), е в
почти същите граници като този на вече заминалите. Което дава основание
да се прогнозира, че процесът, макар и с флуктуации, ще се запази в приблизително същите стойности. Може да се очаква, че между 600 и 800 хиляди български граждани за по-дълъг или по-кратък период от време ще
търсят реализация на европейския трудов пазар с всички произтичащи
от това последствия за личните перспективи и за икономическото развитие
на страната.
По отношение на по-общия проблем обаче – дали перспективата е към
задълбочаване на регионалните различия и деградация на цели региони, как
вато е досегашната тенденция, или все пак има известен шанс за „рестартиране” на икономическата активност в тях, изследването очертава интересно
противоречие и двойна „призма” в неговата интерпретация – както песимистична, така и оптимистична.
Ако погледнем през очилата на настоящето, ще видим, че задълбочаването на регионалната стратификация, на вътрешната и външна трудова мобилност оказват своето твърде еднозначно отражение върху всички аспекти на
т. нар. традиционно потребление – бяла и черна техника, автомобили, дрехи,
храна, пътувания, развлечения и пр. Като правило активните потребители на
всички тези стоки и услуги са съсредоточени в тесните групи на хората от големите градски центрове, по-високообразовани, по-млади и в активна възраст.
Успоредно с диференциацията обаче една втора, по-слаба за момента, но
набираща скорост тенденция си проправя път. Проявлението и΄ може да бъде
видяно в твърде различния начин, по който в българското общество навлизат
т. нар. нови технологии. Обратно на традиционните стоки и услуги новите технологии, в лицето на мобилните телефони, компютри и интернет, проникват
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изключително масирано и интензивно сред все по-широки кръгове потребители, като връзката със социалния статус тук съвсем не е така силна, както при
традиционните стоки.
За пет години делът на ползващите компютри и интернет сред населението над 18-годишна възраст нараства три пъти и половина, достигайки
40 на сто през 2007 г. Извън мобилните телефони няма друг сегмент от пазара, в който да има толкова бурен потребителски растеж. При по-младите,
14-18- годишните, тази тенденция е още по-силно изразена, а точно те тепърва
ще навлизат на пазара на труда с умения, навици и изисквания, формирани на
базата на много по-широките възможности в мрежата. Естествено най-висока
остава степента на тяхното разпространение в София и в големите градски
центрове (където достига 58-70%), но темпът на увеличение и в останалите
населени места (без селата) е изключително висок. Особено силно нараства
домашното използване на компютри и интернет, което вече доминира над
това „в работата”, обратно на ситуацията пред пет години, когато най-често е
било използването им в офисите, главно във връзка с изпълнение на служебни задължения. В литературата този пробив се смята за повратен момент в
разпространението на новите технологии в дадена страна. В това отношение
България е все още далеч от страните в ЕС и особено – от САЩ, но изследването ясно показва, че те вече започват да играят важна социализационно-компенсираща роля. Ползващите компютър в „неблагоприятните” регионални и
социални групи се отличават от средностатистическите свои съграждани по
три важни характеристики – придават по-висока ценност на образованието,
притежават по-висока степен на автономност и инициативност, изразяват
по-оптимистична нагласа за личните си перспективи. Благодарение на новите технологии те придобиват умения, знания, възможности, от които
са лишени в непосредственото си обкръжение. Това ги прави в редица
отношения по-близки до успяващите млади хора в големите градски
центрове, отколкото до техните връстници или съседи в собственото им
населено място.
Ако обобщим, през разглеждания период действат силни диференциращи фактори, водещи до концентрация на инвестиции, по-високотехнологично производство и по-образована и квалифицирана работна ръка в няколко
големи градски центъра, което не само „оголва”, но и демобилизира останалите региони. Успоредно с това обаче ускореното навлизане на нови технологии създава предпоставки част от тези дефицити да бъдат компенсирани.
Ако този процес продължи със същите темпове, не е изключено да възникнат
нещо като мини локални центрове на модернизационна активност, основаващи се на многократно по-големите възможности за придобиване на знания,
усъвършенстване на умения и практикуване на нови форми на заетост, които
тези технологии предлагат. По-голямата мобилност на населението, пренасянето на нов индивидуален опит от работата в чужбина, както и известна про29
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мяна на манталитета в резултат от заселването на чужденци в България, могат
да играят ролята на катализатори в този процес.

ІV. Политическа мобилност и електоралното номадство
на възхождащата средна класа
Данните от първата вълна на проекта „Състояние на обществото 2002 г.”
категорично подкрепиха известната социологическа теза, че основен социален резервоар на протестния вот и електоралната мобилност са прослойките,
влошаващи своя материален и социален статус вследствие на извършваните
икономически, социални или политически реформи. Мобилният избирател е
най-характерен за нестабилните демокрации. Обратното, възходът на средната класа, с присъщото и΄ устойчиво икономическо поведение, равнище на
образование, стил на живот и умерен електорален консерватизъм, полага
социалната база на стабилната партийна и политическа система, установила
се в Западна Европа след Втората световна война. По аналогия с тези процеси очакваше се възхождащата българска средна класа да формира подобно
устойчиво, лоялно и прекъсващо процесите на постоянна фрагментация и
преструктуриране на политическата система поведение.
Точно тук обаче е един от поредните парадокси, които втората и третата вълна на изследването „Състояние на обществото”открояват. Нито в политическите си нагласи, нито в електоралното си поведение съвкупността от
граждани, които по социално-икономически и образователен статус можем
да наречем възхождаща „средна класа”, не проявяват по-висока степен на
стабилност и предвидимост, отколкото „губещите” социални прослойки. Тази
констатация се основава на цяла поредица от индикатори – като се започне от равнището на доверие към основни държавни институции, премине се
към подкрепата за нововъзникващи политически формирования и се стигне
до равнището на общата електорална мобилност и индивидуална промяна на
вота. Приведените в таблицата данни ясно показват, че няма почти никакви
разлики в склонността към електорална мобилност между по-ниските и средните социални прослойки.
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Модели на гласуване сред хората с различен социален статус
Под среден социален
статус

Среден социален
статус

Гласуват за предпочитана партия

26%

22%

Гласуват за различни в зависимост от лидера

23%

25%

Гласували преди, но вече не гласуват

33%

35%

Не се интересуват от политика

18%

18%

Същото важи и при разпределението на вота между т. нар. традиционни, класически партии и нововъзникващите, създаващи се около определена личност.
Нисък социален
статус

Среден социален
статус

Висок социален
статус

Вот за традиционни партии

25%

22%

25%

Вот за новосъздадени около една
личност партии

24%

24%

23%

Не гласуват

51%

52%

52%

Крайният ефект е, че демократическият дефицит, т.е. дезангажирането от
колективното политическо действие и минимизирането на макар и слабото
гражданско участие, престава да обхваща само нискостатусните, а се разпространява и към средно, и високостатусните групи. Създава се едно подвижно
публично пространство. Потенциално в него може да изкристализира ново,
адекватно изразяващо интересите на тези групи политическо представителство, но може да намери място и ново поколение популистки лидери, опиращи се не само на „недоволните низини”, но и на търсещата ново представителство „средна класа”.
На този етап изследването не дава еднозначен отговор на въпроса, коя
от двете тенденции е по-вероятна за България. Въз основа на неговите данни
обаче могат да се очертаят няколко хипотези за това „атипично” според класическата политическа парадигма поведение на средната класа.
Първата хипотеза е свързана с разбирането, че средната класа се характеризира не само с определен статус, но и с определени пътища на постигането му, които гарантират общи ценности, принципи на поведение и идентификация. Средствата за постигане на икономически просперитет у нас обаче са
твърде разнородни – както легитимни, използващи пазарните правила, така
и произтичащи от сенчестата, или дори чисто криминалната икономика. Тяхната съвкупност обуславя базисната разнородност на статистическата съвкупност от хора, които наричаме групи със „среден” икономически статус. Т.е.
определяните днес според икономически критерии като „средни прослойки”
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имат малко или почти нищо общо със следвоенната средна класа като ценност и политически избор. Те са по-скоро механична съвкупност, отколкото
реална общност.
Второ възможно обяснение за електоралната свръхмобилност на средната класа е, че, веднъж възникнала, тя бързо придобива ценности и поведение, типични за подобни прослойки в богатите страни, които като правило
по-слабо се интересуват от политиката, а акцентират върху потреблението.
Изследвания в развитите страни сочат, че институциите на представителната
демокрация са във все по-нарастващо съревнование с други, по-динамични
сили в обществото и все по-често го губят. Както отбелязват някои изследователи, комбинацията от нараснало материално благосъстояние, увеличаване на времето за развлечение и фоновото медийно-музикално присъствие
права така, че real политиката бива заместена от retail3 политиката. Това важи
особено за младите представители на тази прослойка, които виждат себе си
на първо място като потребители, а после като граждани.
И трето, ерозията на масовите модели на производство, потребление и
комуникации създава все по-диференцирани общности, които се групират
и действат съобразно специфичните си стилове на живот, а не толкова съобразно обобщени икономически индикатори, чрез които традиционно се е
определяла средната класа. Отчитайки подобни трансформации, британски
социолози говорят за превръщането на middle class в muddle class4 . Това неизбежно оказва влияние върху моделите на политическо поведение и участие,
които все повече се отдалечават от традиционните партии, основаващи се на
класически идеологически деления. Нараства търсенето на представителства, групирани около решаването на строго определени проблеми. А това
позволява създаването на две противоположни по същността си явления –
както на динамични структури за граждански натиск, така и на местни „покровители”, от които зависят цели локални общности.
Трудно е да се направи единен извод за начина, по който икономическите и политически промени през периода се отразяват на социалната стратификация, обществените нагласи и моделите на потребителско и електорално
поведение. От социологическа гледна точка ключовите процеси през периода са социалната стратификация, регионалната диференциация, ерозията на
политическото доверие и електоралната мобилност. Въпреки задълбочаващите се диспропорции обаче, с навлизането на новите технологии се формират предпоставки за разширяване на базата на модернизационните процеси,
а оттук – и за възникване на нови форми на гражданска активност и мобилизация (екологични, форумни, общностни и пр.). Оползотворяването на тези
възможности до голяма степен ще зависи от способността на държавата и от
3
4

Трудно преводима игра на думи – „real” – „реална”, „retail” – „бързооборотна”, „на дребно”.
Още една игра на думи – „middle” – средна, „muddle” – смутна, объркана.

32

Боряна Димитрова

натиска на „недоволните демократи” да гарантират ефективно функциониране на институциите и публичната сфера. Само подобен развой би възпрепятствал по-нататъшното разрастване на мимикриращата демокрация, която
спъва икономическата свобода, благоприятства корупционните практики и в
крайна сметка засилва политическата ерозия.
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Партиите и фрустрираната демокрация
Анализ на изследването „Състояние на обществото 2007”
от декември 2007 г.
Даниел Смилов

Транзитологията – науката за прехода – въведе в употреба редица странни термини, описващи етапите на утвърждаване на демокрацията в дадена
страна. Един от последните и най-висши етапи е „консолидацията”: моментът,
в който тя се превръща в „единствената възможна игра” в дадена политическа
общност. България достигна този етап сравнително късно, но така или иначе днес с гордост можем да заявим, че гражданите, за които демокрацията
е най-добрата форма на управление, имат сериозен превес.1 Може би това
е най-значимото завоевание на нашия преход: една политическа общност,
която традиционно се е управлявала по авторитарен начин, като че ли найпосле радикално скъсва с травматичните си традиции и тръгва по един нов
път. Всички останали заключения, които ще направим в този текст, трябва да
се разглеждат в заслужено триумфалната светлина на по-горното заключение
и да служат основно като средство против самозабравяне.
Специфично българският принос към теорията на прехода се състои в
откриването на един нов, последващ консолидацията етап, който условно
можем да наречем фрустрация на демокрацията. Най-видимият белег на
навлизането в този етап са глухото мърморене на широките народни маси2

2

1

2

На пръв поглед резултатите не са еднозначни: 40,7 % от гражданите са съгласни (напълно
или донякъде), че многопартийната система и демократичният парламент са най-доброто управление за България, докато несъгласните (напълно или частично) са 23,2% (при
доста висок процент не можещи да преценят – 36%). Само 18,7% обаче подкрепят (частично или напълно) диктатурата. Това е видим напредък спрямо изследването „Състояние на обществото 2002, когато 31% подкрепят диктатурата частично или напълно.
Въпреки значителното увеличение на хората, които виждат подобрение в развитието на
страната и в собствения си живот, все още групата на песимистите, които виждат влоша-

34

Даниел Смилов

и спорадичните изблици на безпосочно недоволство от страна на най-раз
нообразни групи: любители на ракията, таксиметрови шофьори, защитници
на околната среда и техни опоненти, затворници, пенсионери и т.н. Типичното
за това мърморещо недоволство е, че неговият адресат са висшите органи на
властта3 и че артикулираните искания, доколкото изобщо се появяват, найчесто преследват групови и частни, а не обществени интереси, въпреки опитите за риторическа дегизировка.
Вторият белег на демократичната фрустрация е липсата на доверие от
страна на протестиращите и недоволните в основните структури на политическо представителство: партии и парламент. Макар че мнозина политици се
опитват да „яхнат” протестите и мърморенето, в крайна сметка те систематично остават необяздени, просто защото каузите, които се артикулират, са трудно преводими на политически език (като тук трябва да изключим езика на
партия „Радостта на народа”, разбира се). Като цяло доверието в политиците е
много ниско.4 Не е случайно и любимото място за протест – Народното събрание. Както по времето на кризата на парламентарната демокрация от 30-те години на миналия век, мнозина у нас са убедени, че парламентът е просто една
говорилня, в която истинска работа не се върши.5 От критично ниски нива на
доверие у нас страдат всъщност всички институции на представителната демокрация, начело с политическите партии, парламента и правителството.
ване, значително преобладава.
Как се променя:
Вашият собствен живот – 2006 г.
Вашият собствен живот – 2007 г.
Животът на вашето поколение – 2006 г.
Животът на вашето поколение – 2007 г.
Вашето населено място – 2006 г.
Вашето населено място – 2007 г.
България – 2006 г.
България – 2007 г.
Светът – 2006 г.
Светът – 2007 г.

3
4
5

Променя се към
по-добро
19%
23%
15%
15%
16%
26%
16%
25%
21%
28%

Не се променя нито
към по-добро, нито
към по-лошо
35%
39%
34%
38%
37%
38%
34%
31%
38%
37%

Променя се към
по-лошо

Без отговор

46%
38%
50%
44%
45%
33%
48%
39%
35%
25%

0%
0%
2%
3%
2%
3%
2%
5%
6%
10%

56,5% от гражданите смятат, че „по-голям проблем са политиците, от тях зависи как жи
веем.”„Състояние на обществото 2007“.
78,1% заявяват, че нямат никакво доверие на политиците. „Състояние на обществото 2007“.
Показателен бе избликът на приглушено народно недоволство от една процедурна поправка на Конституцията, според която кворум ще се изисква само по време на гласуванията в зала. Тълкуванията в популярните медии бяха еднозначни – опит на депутатите
да легализират отсъствието си от работното място. Тези тълкувания не са интересни като
принос към парламентаризма – в крайна сметка британската долна камара физически
не може да побере всички депутати и никой не страда от отсъствието на достатъчно „работни места”. Нашенската интерпретация е просто сигнал за дълбочината на неверието в
обществената полза от парламентарната дейност.
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В каква степен се доверявате на следните институции и организации?
Средни

Никакво
доверие

2

3

4

Правителството – 2002 г.

2,85

39%

14%

12%

9%

Правителството – 2006 г.

2,89

36%

15%

18%

10%

Правителството – 2007 г.

2,74

38%

20%

13%

8%

Парламента – 2002 г.

2,31

46%

19%

12%

8%

Парламента – 2006 г.

2,48

42%

17%

16%

9%

Парламента – 2007 г.

2,29

49%

18%

12%

6%

Президента – 2002 г.

4,30

24%

9%

8%

10%

Президента – 2006 г.

4,70

20%

8%

11%

7%

Президента – 2007 г.

4,59

23%

8%

9%

8%

Неправителствени организации – 2002 г.

1,95

58%

9%

5%

6%

Неправителствени организации – 2006 г.

2,88

33%

15%

14%

12%

Неправителствени организации – 2007 г.

2,91

34%

16%

14%

10%

Политическите партии като цяло – 2006 г.

2,28

47%

18%

14%

9%

Политическите партии като цяло – 2007 г.

2,27

49%

18%

11%

7%

Третият белег на фрустрираната демокрация е наложилото се обществено усещане – оправдано или не, – че изборите не могат да доведат до фундаментални промени в политическия курс на държавата.6 Това усещане има
известни емпирични основания: три поредни правителства – дясно, цен
тристко и ляво-центристко – следват в общи линии една и съща политическа
програма, като сменят в нея някои второстепенни акценти, както и лицата
на соловите изпълнители. Тази програма като цяло е разумна и успя да изправи на крака страната след тежката криза от 1996-1997 г. Разбира се, при
прилагането на принципите и΄ са възможни вариации – повече или по-малко ефективни и успешни решения. От състоянието на някои сектори – като
здравеопазването например – е видно, че реформите не винаги са давали
добър резултат. Но дори и в тези объркани сектори не се наблюдава някакъв сблъсък на съдържателно различни политически философии и стратегии.

6

На първо място, драматично висок процент хора заявяват, че няма да гласуват: 44,9% –
„Състояние на обществото 2007“. 45,7% заявяват, че „не биха направили нищо”ако не са
доволни от управлението на страната (включително не биха работили за предсрочни избори. 46,8 %заявяват, че няма шанс да се постигне промяна на управлението: по-нюансираните песимисти в това отношение са всъщност над 90%.
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Дебатите не водят до очертаване на принципни, политически оцветени алтернативи, а по-скоро до спор за това, кой е по-добрият менажер и администратор.7
Съдържателната безалтернативност – истинска или въображаема – изостря конкуренцията между политическите партии в полето на неортодоксалните мобилизационни ресурси: национализъм, персонална харизма, личностен интегритет и антикорупция. Това е четвъртият белег на фрустрираната
демокрация: превръщането на политическата надпревара в екстравагантно
шоу, целящо да привлече вниманието на все по-дистанцирания и нелоялен
избирател. Традиционните мобилизационни ресурси на партиите – идеологията и политическия патронаж – стават все по-ограничени. От една страна,
липсата на значими идеологически различия между основните партии прави идеологиите безсилни да гарантират лоялността на избирателя. От друга
страна, модерните партии не могат да разчитат на практики на политически
патронаж, които обществото вече вижда като нелегитимни. В ранните години
на демокрацията партията на власт е могла да сменя на практика всички държавни служители със свои членове (това е смисълът на американското понятие „политическа машина”). През 90-те години на прехода у нас партийният
патронаж беше много значим мобилизационен ресурс. С приватизацията и
реформата на публичната администрация, обхватът на патронажа беше значително ограничен. Организационно най-успешни се оказаха партии – като
БСП и ДПС – които все пак успяха да запазят патронажни отношения в провинцията. Не случайно най-силно бе ударена десницата, която разчиташе
най-вече на столицата и големите градове, в които по-голямата анонимност
на отношенията възпрепятства запазването на неформални практики.
И така, колкото по-богати стават българските партии, колкото по-скъпи
кампании и PR аксесоари могат да си позволят, толкова по-малко имат как7

Ако се замислим, грешката в здравната реформа не е в това, че е твърде лява или твърде
дясна. Тя просто даде прекомерни права на два монополиста – здравната каса и лекарската съсловна организация: интересите на гражданите останаха на далечен заден план.
В този смисъл проблемът не е в някакъв ляв „етатизъм”, а в корпоративното „захващане”
на цял един сектор от професионални, частни интереси. Към това трябва да добавим и
един по-фундаментален проблем – превръщането на професиите (лекари, адвокати, учители и т.н.) в бизнеси. Ако в миналото тези професии са се самоуправлявали чрез строг
кодекс от вътрешни правила, днес все повече те следват принципа на печалбата в състезателни условия. Лекарите например стават по съвместителство продавачи на лекарства
и услуги; пациентите стават клиенти и т.н. В крайна сметка основната ценност, която системата защитава, едва ли днес е здравето. Този процес е глобален и ние трудно можем да
го избегнем, но това не значи, че, както досега, трябва да се правим, че не съществува.
Общият извод е, че дори в трудните за реформиране сектори не може да се говори лесно
и еднозначно за „лява” и „дясна” политика. Дори и това да е възможно, нашите партии
не са успели да произведат такива политики, което засилва усещането, че политическа
промяна чрез избори трудно би довела до значими промени в политическата линия на
страната.
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во да кажат на своите избиратели. Наместо съдържателен дебат, политическият живот заприличва на рекламната война между безалкохолни напитки,
всяка от които претендира да представлява различен „начин на живот”, загатнат под формата на 30-секунден клип. Ако имаш що годе приличен бюджет, не е трудно да измислиш платформа, партийна програма и стратегия,
с която да излезеш на политическия пазар, и да започнеш да делиш мегдан
с другите производители на мечти. В България, поради особеностите на
институционалната рамка, шансът да пробиеш не е малък, особено ако комбинираш финансовата мощ с популистки похвати от националпатриотичен
или личностно-харизматичен тип.
Това описание важи не само за българския политически живот – в някакъв смисъл то описва тенденции, типични за целия демократичен свят. Но
динамиката в налагането на тези тенденции е различна в различните държави. Тази динамика е на път да изиграе лоша шега на българските политически
партии и да доведе до сериозни сътресения на партийната ни система, резултатите от които е невъзможно да бъдат предвидени към днешна дата.
За какви сътресения обаче става дума? Ако приемем, че партиите са организации, поставили си за цел да овладеят лостовете на властта по демократичен начин, тяхната виталност в български контекст не би ни изглеждала
проблематична. Ако обаче смятаме, че те се стремят да реализират в управ
лението конкретни идеи, организирани в логична и последователна програма, то тогава съществуването на български партии няма да ни изглежда толкова очевидно.

Кратка история на партийното строителство на прехода
За малко повече от три петилетки преход българските партии догонващо преминаха през всички най-основни етапи в развитието на политическите
партии изобщо. През първите десет години може да се каже с известни уговорки, че имахме масови идеологизирани партии. Идеологическите различия
между леви и десни наистина бяха странна интерпретация на познати теми
от Западна Европа. Основното при нас беше делението между „демократи” и
„бивши комунисти”, като вторите бяха носталгично настроени спрямо социалистическото минало и недоверчиви спрямо Запада. Тези два маркера бяха
достатъчни да разделят населението на два масови клана, които намериха
своето политическо представителство в червени и сини политици.
Към края на 90-те години на миналия век идеологическият заряд на СДС
и БСП намаля и те бавно започнаха да се трансформират в catch-all партии,
конкуриращи се за гласовете на средния избирател. Клановете и племената
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се разпаднаха.8 Този процес бе пришпорен от възхода на НДСВ, което успя да
размие съществуващите дотогава разбирания за „ляво” и „дясно” в политиката.
„Центризмът” на либералите бе съзнателен отказ да се конструира кохерентна
политическа програма – тяхното обещание, преведено на езика на харизматичния им лидер Сакскобурготски, бе: „да се направи каквото трябва, когато
му дойде времето”. След триумфа на тази „платформа” в България партиите
съвсем се отказаха от програмната ориентираност – политическата надпревара устойчиво се пренесе в полето на личностните качества и персоналния
интегритет на политиците.9 Така станаха възможни два типажа – яростният
народен разобличител на корумпирания партиен елит10 и скромният, почтен
политик, който не се е самозабравил, а продължава да чува гласа на народа.
Докато тези два епически персонажа си даваха среща на втория кръг на
последните президентски избори, партийната система бе вече здраво навляз
ла в коловозите на поредния етап в своето развитие – етапа на картела.
Партийният картел, по познатата теория на Питър Меър, се формира тогава,
когато основните играчи разберат, че вместо истински да се конкурират, могат просто да се споразумеят с опонентите си, като по този начин гарантират
за себе си всички институционални изгоди, които участието във властта и в
политическия живот им дават. Формулата на картела у нас придоби цифрово
изражение – 8 : 5 : 3, разбирано като разпределение на финансови ресурси,
назначения, медийно покритие и т.н. Това обаче не е пълната формула, а популярно съкратената и΄ версия. Пълната формула е по-скоро 8 : 5 : 3 : 0,5 : 0,1 : 0,01...
Става дума за това, че партиите, които не влизат в управляващата коалиция
(като ДСБ, СДС, Атака и др.), също получават част от облагите и имат свои, макар и миниатюрни квоти при разпределението на ресурсите. Недоволни, разбира, се има, но важното е друго – партийният картел замества разделението
между управляващи и опозиция с разделението между тези, които са „вътре”,
и тези, които остават „извън” него.

8

9
10

Още през 2002 г. ( „Състояние на обществото“) става ясно, че мнозинството е изоставило
основни жалони на „екс-комунистите”: 66% смятат за важно започването на частен бизнес, 56% смятат за важно, че България се е ориентирала към ЕС и НАТО. Също така тези,
които смятат, че приватизацията е важна са 39%, докато тези, за които тя не е, са намаляли
до 26%.
През 2002 г. („Състояние на обществото“) 29% заявяват, че решаващо е личното доверие
към хората, за които се гласува, докато само 22% заявяват, че решаващи са „принципите,
ценностите, възгледите, които съответните кандидати или партии споделят”.
Пред 2002 г. ( „Състояние на обществото“) 55,3% заявяват, че „политиците” са спечелили
най-много от промените заедно с „мафиотите и политиците” – 36,8%. Същевременно найгубещите са „обикновените хора, народът” (36,8%). Опозицията „политически елит-народ”
става основна и започва да измества делението на „демократи-комунисти”.
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В такава картелизирана среда съвсем не е случаен фактът, че „истинската опозиция” започна да битува извън парламента. Първоначално „Атака” се
роди и щурмува парламента отвън. Скоро след като тя беше приета сред членовете на картела обаче, се появи нуждата от нова екстрапарламентарна опозиция – нужда, с чието задоволяване се зае ГЕРБ.
Картелизацията на партиите е общоевропейски феномен – в това отношение ние няма да бъдем изключение. Причините за този феномен са
много, но най-важната от тях е фактьт, че сблъсъците на големите „леви” и
„десни” идеологии в Европа като че ли са вече отживелица. Левите нямат
нищо против намаляването на данъците, строгата финансова политика,
балансирания бюджет, независимите централни банки и т.н.11 Десните пък
са загрижени да гарантират привилегиите, създадени от социалната държава, особено когато тези привилегии са застрашени от емиграция, приток
на евтина работна ръка, конкуренция от държавите от третия свят и т.н. В
милиардите комбинации от позиции по всички тези изключително сложни
въпроси „лявото” и „дясното” се превръщат в еклектични и съдържателно
некохерентни метафори.

11

През 2007 г. правителството на тройната коалиция отчете първите две години на своя
мандат. От този отчет се разбра, че сме влезли в Европейския съюз и че като цяло ситуа
цията в страната се подобрява. И в двете твърдения имаше много истина. Въпросът е, какъв беше управленският принос за тези положителни резултати? Разбира се, вярно е, че
правителството не представляваше непреодолима пречка за тяхното постигане. Вярно е
също така, че енергичната всеотдайност на някои министри създаде добро впечатление у
европейските партньори. Но ако търсим идеи и програмни решения, които да са тласнали страната напред през разглеждания период, ще попаднем в затруднение. В областите,
в които беше хвърлена най-много енергия – съдебната реформа и борбата с корупцията,
– резултатите не бяха впечатляващи. По отношение на корупцията ситуацията ескалира през 2008 г. до скандала с Румен Петков, който ясно демонстрира, че правоохранителните органи са били доведени (умишлено или не) до състояние на професионална
импотентност в борбата с организираната престъпност. По сходен неудоволетворителен
начин стоят и нещата с реформата в съдебната система.
За разлика от тези два сектора снижаването на данъците и въвеждането на плоския данък по-специално могат да бъдат изтъкнати като правителствен принос за замогването
на страната. БСП дойде на власт с доста по-различни обещания и програмни намерения
обаче. Как от идеите за шоково увеличаване на заплатите и доходите се стигна до идеи за
плосък данък, само хора от кухнята на столетницата могат да кажат. Вярно е, че в коалиционна среда трябва да се правят компромиси и да се уважават идеите и на партньорите. Но едва ли е нормално това уважение да е толкова силно, че да изоставиш всякаква
идейна последователност и логика, и да прегръщаш модата на деня като свое дълбоко
убеждение. За страната идеологическата метаморфоза на левицата може би е от полза.
Въпросът е какво и’ е „лявото” на тази левица обаче от програмна гледна точка?
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Идеологическата празнота на основните политически маркери доведе
до опасно сближаване на позициите на политическите сили. Това сближаване, от своя страна, допълнително демотивира избирателите, защото те пре
стават да виждат реална алтернатива в изборния процес. Как партиите могат
да отговорят на подобна демотивация на електората?
Като цяло те имат две възможности. Първо, могат да се „вкопаят” във
властта чрез (зло)употреба на държавно-административен ресурс, като увеличат финансирането си от държавата, направят по-трудно влизането на нови
играчи в политическата надпревара, приемат избирателни закони и парламентарни правилници, които да максимизират техните шансове, и т.н. По този
начин, те се стремят да станат възможно по-независими от електората и неговите настроения.
Второ, те могат да се опитат да атакуват „идеологическия консенсус”,
като радикализират част от своята платформа. Меките варианти на „радикализация” са свързани обикновено с обещания за бърз икономически възход,
драстично намаляване на данъци или увеличаване на доходи, екстравагантни
икономически проекти, приглушен национализъм във външната политика и
антикорупционна реторика. Твърдите варианти на радикализация атакуват
човешките права и принципите на правовата държава, особено що се отнася
до защитата на малцинствата (роми, македонци, хомосексуалисти и др.), интеграцията на имигрантите и т.н.; при тези варианти национализмът вече не е
приглушен, а придобива все по-отвратителни расистки нотки.
В резултат на тези процеси, партиите се превръщат или в членове на картели, чийто ресурс не е в обществената подкрепа за техните идеи, а в правилата за държавно финансиране, парламентарно участие и електорална надпревара, или в популистки движения, които развихрят народните страсти по
символно натоварени проблеми.

Политическа мобилизация отвъд лявото и дясното
Макар че тендециите, за които говорим, са общоевропейски, у нас те са
особено видими поради ускорените темпове на развитие на партийната ни
система. Ако продължим с прилагането на теорията за партийните картели на
Меър, можем да достигнем до следните, донякъде неочаквани изводи. Първо,
кризата на „дясното” у нас е всъщност точно толкова криза и на „лявото” – т.е.
самото разграничение ляво-дясно вече е загубило своята обяснителна сила.
Това, че БСП е все още значима партия (в смисъл че запазва властта и не се
е разцепила), в никакъв случай не трябва да се интерпретира като обществена подкрепа за някаква лява платформа. В крайна сметка самите червени
лидери едва ли могат да обяснят какво точно е лявото на тяхното управле41
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ние и идеи отвъд изпразнената от съдържание „социална” реторика. Сравнително стабилната позиция на БСП12 към момента намира своето обяснение
в изгодното място, която столетницата получи в партийния картел. Донякъде това беше плод на чиста случайност – избирателният резултат на БСП от
2005 г. далеч не беше толкова еднозначен. Вярно е обаче, че и НДСВ, и дес
ните партии се явиха на тези избори с негативите от едно дълго управление,
което наклони леко везните в полза на социалистите. Но въпреки това необходимо беше ДПС да подари водачеството на левицата, като същевременно
гарантира за себе си много изгодно място в партийния картел. Веднъж разпределили ресурсите по картелната формула, партиите бързо заеха отредените им места, като тук трябва да отдадем заслуженото на БСП, която винаги е била изкусна в използването на институционалните приимущества.
Вторият извод, който теорията за картела налага, е илюзорността на политическия „център”. Размиването на лявото и дясното не означава, че се е поя
вила нова центристка идеология – размиването просто води до многообра
зие от еклектични позиции, които обаче все по-малко и по-малко са способни да мотивират избирателя. В най-добрия случай те водят до ситуационна,
а не трайна мотивация и мобилизация. Внушенията, че съществува някаква
устойчива група от центристки гласове, всъщност доведоха до краха на НДСВ.
Много по-изгодно за нея щеше да е да окупира мястото на „вътрешна дясна
опозиция”, а не на „център” в рамките на управляващата коалиция. Това обаче
не се случи и закономерно влиянието и’ се стопи. Тази партия – под формата
на двете и΄ сегашни инкарнации (НДСВ и БНД) – продължава да съществува
заради ресурсите, получавани от картела. За избирателя тя вече е почти напълно неразпознаваема.
Третият извод, който може да се направи, е по-скоро прогноза за развитието на партиите, които се появяват с претенцията да атакуват „картела”
отвън. Тези партии са изправени пред следната дилема. От една страна, за
12
А ако следващата неделя имаше избори, за кого бихте гласували?
БСП
ГЕРБ
ДПС
Атака
НДСВ
СДС
ДСБ
Гергьовден-ВМРО (За 2002г.) (БНС – ССД, ВМРО, БЗНС-НС(За 2006 г.)
Партия на свободните демократи
Друга
Няма да гласувам
Без отговор
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2006

2002

19%
19%
5%
5%
2%
2%
2%

17%
9%
5%
9%
4%
3%
2%
1%

20%

3%
45%

2%
43%
5%

4%
10%
11%
2%
1%
3%
49%
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да привлекат вниманието на избирателите, те трябва да атакуват все по-радикално консенсуса в рамките на картела: по този начин те подчертават, че
давайки гласа си за тях, избирателят наистина има шанс да промени нещата.
От друга страна обаче, колкото по-радикални стават исканията, толкова повече новодошлите се отдалечават от средния избирател и мнозинството. Тази
дилема се видя ясно в избирателната стратегия на Сидеров на последните
президентски избори, където езикът му беше благ и умерен, целейки да не
„изплаши” електората. Проблемът с „новодошлите” партии е сходен с този на
утвърдените – те не могат да разчитат на подкрепата на някаква ясна и устойчива класа или социална група.
Изследването „Състояние на обществото 2006“, проведено през пролетта
на 2006 г., показа, че ако разделим населението на хора с ниско (62%), средно
(22%) и високо (14%) материално положение, между 22-25% (т.е. около една
четвърт) от всяка една група дават гласа си както за „традиционните партии”,
така и за „новосъздадени партии около една личност”. Тези резултати подсказват, че традиционните и новите популистки партии се борят за гласовете на
хора със сходен социален статус. Ако това е така, новите популистки партии
или трябва да използват своите шансове, за да си гарантират добра позиция
в картела, или рискуват нарастваща радикализация, оставяща ги както извън
него, така и извън предпочитанията на мнозинството.

Политическата естетика на популизма
Намаляването на относителната тежест на традиционните мобилиза
ционни ресурси (идеология и патронаж) води партиите до възприемането на
нетрадиционни форми на приобщаване на електората. Тези форми се характеризират с изместването на политическото от съдържателната сфера на генерирането, аргументирането и отстояването на идеи в естетическата сфера
на представянето и изразяването. Затова за популизма може би е по-точно да
се говори като за естетически стил, а не като идеология. Разбира се, всяка политическа идеология може да се възползва за представянето си пред публика
от даден стил: както комунизмът се е възползвал от модернизма например. В
отлика от това важното за популизма е, че при него самият естетически стил
почти напълно измества идеологията, идва на нейното място (а не я представя). В този смисъл популизмът е чист политико-естетически формализъм.
Българските популистки стилове са основно три. Първият можем условно да наречем експресионистичен. Това е политически стил, който дава
свободен и релефен израз на народното настроение, което, както видяхме,
е все още преобладаващо настроение на фрустрация и недоволство. Основният принцип на този стил е, че няма забранени народни чувства за експре43
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сия. Политикът-експресионист възприема езика на дадени групи, като добавя „политически смисъл” в техните искания. Така протестът срещу условията
на труд на таксиметровите шофьори се превръща във вот на недоверие към
вътрешния министър например. Екологичните протести, задръстванията по
магистралите и т.н. стават повод за политическа мобилизация. Изкуството на
политика-експресионист се състои в поддържането на илюзията за тъждеството между отделните нервни жестикулации на различни социални групи и
приоритетите на обществото като цяло. Това тъждество за експресиониста е
чисто вербално – неговото говорене трябва да резонира с възможно най-широк кръг от лица и групи, които всъщност може да нямат нищо общо помежду
си. В наши условия експресионизмът процъфтява в творчеството на политици
като Волен Сидеров, Яне Янев и др. Сидеров приложи успешно експресиониз
ма в разбиването на едно от основополагащите „неписани правила”13 на прехода – мълчанието за етническите малцинства в страната. „Атака“ определено
се възползва от мобилизационната сила на фрустрираните, но не изчезнали
расистки, антиромски и антитурски настроения в страната, за които има до
статъчно социологически данни.14
Второто течение в изкуството на партийното строителство можем да наречем условно импресионизъм. Този стил не се опитва да изразява чувство
или смисъл, а разчита на внушението. Импресионистът може да говори с думите на традиционната политика и от него може да не чуете съдържателно
различни или революционни идеи, чието изразяване дотогава е било потискано. Важното при него е впечатлението, импресията, която той създава,
внушението, което постига с вида, изказа, маниерите си и т.н. Родоначалник
на политическия импресионизъм у нас бе Симеон Сакскобургготски, който
успя да постигне абсолютна чистота на формата, свеждайки съдържанието
на посланието до неподражаем минимум. Неговите най-достойни ученици в
това отношение са Георги Първанов и Бойко Борисов. Първият е застъпник
на високата версия на стила, характеризираща се с парадност и помпозност,
строго елегантни костюми и заря-проверки. Вторият – като представител на
по-всекидневната разновидност – залага на голата глава и наболата брада,
уличния жаргон и комбинация от излъчването на Брандо и Мусолини. Бавното авторитетно говорене, с натъртвания и реторически паузи, е от ключова
важност за всяка от разновидностите на този стил.
Третият основен стил е неоромантизмът. Той, като всеки романтизъм,
се бунтува срещу някои от каноните на класиката, в случая каноните на българския преход:
13
14

Особено точен е английският термин „gag rules”, който се отнася до неписани правила,
които всички приемат, без да ги поставят на дискусия. Разбирането е, че проблематизирането на тези правила би поставило под въпрос самата политическа общност.
Например 28,5% смятат, че ромите получават повече, отколкото заслужават – „Състояние
на обществото 2007“.
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ЕС и НАТО;
Пазарна икономика с неолиберален уклон;
Потиснат национализъм;
Права и свободи;
Верска и религиозна толерантност.

Романтическият бунт у нас най-често е насочен към конституционните
принципи на етническа толерантност: антиромски лозунги, призиви за ограничаване на правата на малцинствата (дори политическите им права)15; срещу
евроатлантическата ориентация на страната: традиционни проруски забежки, антинатовски и антиамерикански изблици, прохождащ евроскептицизъм;
срещу икономическите закони: незабавно увеличаване на доходите, рена
ционализация; срещу основните права на човека: засилена наказателна репресия, нулева толерантност и т.н. У нас всички партии имат неоромантически
моменти, било по отношение на Македония, било по отношение на Турция и
турците у нас. По-революционните и последователни неоромантици могат да
бъдат намерени около „Атака“, макар че дори тази партия не си позволява да
се опълчи срещу всички канони на прехода – например нейният евроскептицизъм е под сурдинка, а и трудно може да бъде наречена антипазарна (поскоро е пазарно-безразлична). Може би по-интересно е да се наблюдава как и
традиционни партии като БСП и ДСБ16 например използват неоромантичния
стил: Първанов за Македония и Русия, Костов за Турция и нейното членство в
ЕС, правото на турските изселници да гласуват и т.н.
Успешните партии в настоящата ситуация са тези, които са овладели
един или повече от гореизложените политически стилове. Проблемът е, че
въпреки усилията им да се харесат на електората, партиите изглежда не могат
да се надяват на дълготрайна лоялност – примерът с изчезналия електорат на
НДСВ е показателен в това отношение. Нещо повече, екстравагантното шоу,
на което сме свидетели, не води публиката до катарзис, нито до намаляване на обществената фрустрация. Напротив, публиката, която е оставена като
наблюдател, се чувства все така отчуждена,17 което води до необходимост от
постоянна смяна на персонажите и представленията, до постоянно надигане
на нови политически вълни.
От началото на прехода трябваше да изминат цели десет години, преди
да се появи нов сериозен играч на политическата сцена след завръщането
на царя. Понастоящем, без още да е отминала вълната „Атака”, се надига ново
панчаревско цунами в лицето на „ГЕРБ”. Дали публиката няма да се умори от
толкова наситена програма? Дали няма да има възраждане на класицизма в
15
16
17

41% от населението смятат, че ДПС трябва да се забрани – „Състояние на обществото 2007“.
Впечатляващо е, че 70,6% от привържениците на ДСБ смятат, че ДПС трябва да бъде забранено.
За периода 2002-2007 г. процентът на заявяващите, че няма да гласуват, остава на сходни
нива. Вж. данните в бележка 12.
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политика – разбирането, според което партиите защитават интересите на избирателите си в рамките на концепция за общото благо? За да се случи това
обаче, трябва да се прекъсне течащата „естетизация” на политическото, която
оставя гражданина в пасивната позиция на зрител на риалити шоу. Тази естетизация е всъщност дълбинната причина за фрустрацията на консолидираната ни вече демокрация. Как тя може да бъде преодоляна е въпросът, с който
българските партии трябва да се заемат сериозно.

Партийната система като мечти и страхове
на въображаемата средна класа
Партийната система обикновено е отражение на по-дълбоки социални
процеси. Картелизацията е белег на прогресивната изнервеност на нещо,
което ще наречем „въображаемата средна класа”, бореща се за социалния си
статус. Тази средна класа или се отчуждава от политиката, невиждайки решения за своите проблеми в нея, или е склонна на радикализация за запазването на своите привилегии в един свят, който е все по-състезателен и отворен
към нови предизвикателства. Партиите са рефлексия на различни нагласи и
настроения на тази въображаема средна класа, които сами по себе си са нетрайни и променливи. Тази променливост води и до нестабилността на партийната ни система след 2001 г.
Почти двадесет години след падането на комунистическия режим социалният профил на българското общество изглежда все още доста егалитарен.
Приблизителен месечен доход, разпределен между всеки член на семейството:
2007

2006

2002

Под 50 лв.

6%

10%

24%

50-100 лв.

16%

26%

42%

100-150 лв.

21%

23%

17%

150-200 лв.

17%

16%

9%

200-300 лв.

19%

13%

5%

300-500 лв. (Данните за 2006 г. и 2002 г. са за над 300 лв.)

13%

12%

2%

500-800 лв.

4%

Над 800 лв.

2%
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В периода 2002-2008 г. над 73% от хората се разполагат в границите на
доход на член на семейство между 50-300 лв. на месец. На годишна база разликата между най-бедния и най-богатия в това квалифицирано мнозинство
е 3000 лв. – сума, която едва ли може да бъде гаранция за по-висок или понисък социален статус. Най-тривиално стечение на обстоятелствата би могло лесно да накара човек на горната граница от 300 лева месечен доход да
се чувства бедняк (болест на близък, излизане на свободен наем, откраднат
автомобил, неизплатен компютър, свършване на гратисния период на заема
и т.н.). По същия начин, човек с 50 лева месечен доход може да се почувства
по-добре в материално отношения при елементарни промени в житейската
ситуация като възможност за гурбет или командировки, ползване на служебни компютри, коли и т.н., продажба на наследствени земи, апартаменти и др.
Като цяло ниските доходи на българите ги правят уязвими от краткосрочни и
сравнително маловажни житейски промени, което може да е както за добро,
така и за лошо. Тази уязвимост определя нюансите в настроенията на въображаемата средна класа: ако те са минорни като цяло, често се появяват и
проблясъци на увереност и оптимизъм.
Разликата в настроението (песимизъм-умерен оптимизъм; увереностнеувереност) не може да дефинира различен социален статус обаче: и минорно и мажорно настроените остават членове на същата въображаема класа.
Това е така, защото неувереният с 50 лева месечен доход няма достатъчно
основание да смята, че е окончателно изпаднал в отделна, по-нисша социална
категория: той или тя могат да счетат, че въпреки настоящите им несгоди те са
все още социално близки с тези, чийто доход е 300 лева на месец. Въпрос на
време и късмет е ситуацията да се промени и дори преобърне.
Следната таблица демонстрира връзката между дохода и самооценката на социалния статус на огромното мнозинство от българите (категорията
50-300 лева доход). Таблицата използва десетобална система за мерене на
социалният статус. Най-много хора от категорията, която ни интересува, се
самоопределят като статус 3, 4 и 5.
На кое социално стъпало бихте поставили себе си в момента
Доход

3

4

5

Общо в трите

50-100

25,6

13,1

17,5

56,2

100-150

24,9

11,5

19,1

55,5

150-200

28,6

19,0

22,6

70,2

200-300

15,9

24,3

31,7

71,9
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Данните демонстрират колко сходно е себеусещането на хората в този
диапазон на доходи. Вярно е, че с увеличаването на доходите и общата бройка на стъпала 3,4,5 нараства с около 15%. Но важното е, че наблюдаваме поскоро нюансирани различия и постепенни преливания, отколкото някакъв
драматичен скок в себевъзприятията. Това нюансирано преливане дава основание да се говори за съществуването на една голяма, флуидна „въобразена”
средна класа, която се самовъзприема като такава, макар че не винаги би си
го признала при директен въпрос.18
Надеждата на човека с нисък доход допълнително се мотивира и от факта,
че професията, собственият дом, доброто образование, семейното възпитание вече също не са достатъчна гаранция за висок материален статус. Това
се демонстрира и от сравнително намаляващата тежест на образованието и
професията като ключ към „добрия живот”: само 13% от неудоволетвореното мнозинство отдава причината за неуспехите си на лошото образование19;
3,3% изтъкват невъзможността да работят по специалността си (т.е. да изявяват професионални умения). Крайният резултат от тези нагласи е създаването
на една голяма, аморфна и въображаема средна класа (ВСК), чиито страхове
и мечтания диктуват структурата на партийната система и представителната
демокрация.
Грубите очертания на въображаемата класа са дадени най-добре от „Състояние на обществото 2006“, което демонстрира, че 75% смятат, че са имали
висок или среден статус по време на социализма. Огромната част от тези
хора нямат реално основание да считат, че в изминалите двадесет години са
окончателно отпаднали от „средния” или „над-средния” си статус. И наистина,
както показва таблицата по-долу, в периода 2002-2007 г. броят на тези, които
открито смятат, че са възстановили статус, който им се полага, е нараснал
с цели 16% и днес 48% се причисляват открито към средното или по-високите социални нива. Както видяхме, тези драматични „статусни” промени се
случват в доста тесни граници на подоходна диференциация. Също така, при
по-нюансирано зададени въпроси (социален статус от 1-10), границите между
„средната” и „по-ниската” класа почват да се размиват, що се отнася до хората
в диапазона на доходи от 50 до 300 лева. Затова по-коректно е да се говори
за една „въображаема средна класа”, надхвърляща рамките на тези, които се
самооценяват като нейни членове, и достигаща горен максимум от 65-75% от
гражданите в зависимост от конюнктурни обстоятелства.

18
19

Впечатляващо е, че само 20,6 % от хората с доходи между 50-100 лева се определят като
1 – най-ниското социално стъпало.
Докато за „бизнесмените” огромното мнозинство 89,7% смята, „че живеят добре”, за „образованите” мненията са разделени – 48%, че живеят добре, срещу 48% на обратното
мнение – „Състояние на обществото 2007“.
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Като сравнявате с другите хора, как бихте определили вашето материално положение?
2007

2006

2002

По-високо от средното

4%

4%

2%

Средно

44%

38%

30%

По-ниско от средното

52%

57%

68%

В рамките на тази въображаема мета-класа има две ясно различими групи по настроения: оптимистите, които смело и открито заявяват, че принадлежат към средната класа (въпреки невпечатляващите си доходи), и песимистите, които се страхуват, че са временно изпаднали по-надолу по една или
друга причина, но са все още близко и съвсем не са се отказали безвъзвратно
от статуса, който „по право” им се полага.
Тези две групи по настроения създават една привидна „ляво-дясна” динамика в партийната система и определят някои от отликите в остатъчното разбиране на тези идеологически понятия. Преди да пристъпим към очертаването на това остатъчно идеологическо разбиране обаче, трябва да уточним, че
групите по настроения не са твърди формирования, а са доста флуидни променливи – ние вече видяхме, че за седем години има сериозен прилив от песимисти към оптимисти. През цялото време трябва да държим под внимание
и факта, че бариерата между двете групи е ниска и бива често прескачана.
Тази флуидност на групите по настроения обяснява един сравнително
озадачаващ факт на българската партийна система – нейната волатилност,
или тенденцията избирателите да скачат от една партия в друга, както и да
прескачат идеологическите бариери. От 2002 г. до 2007 г. броят на хората, гласуващи за една и съща партия, е намалял с 10%, като и в началото на периода
не е бил висок (36%). Понастоящем, процентът на гласуващи за различни партии се е изравнил на практика с процента на гласуващите за една и съща партия (23% – 26%). Не е изненадващо, че от хората, които през 2007 г. декларират,
че ще гласуват за ГЕРБ, само 10,3 % са гласували за една и съща партия до този
момент.
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В зависимост от личните си предпочитания различните хора гласуват различно.
Кое от следното важи за вас?
2007

2006

2002

По принцип съм човек, който почти винаги
гласува за една и съща партия

26%

29%

36

По принцип съм човек, който гласува по-скоро
за различни партии, в зависимост от кандидатите

23%

23%

29

По принцип съм човек, който рядко
гласува на избори

11%

14%

16

До сега съм гласувал на избори,
но вече престанах

11%

14%

Не се интересувам от политика

30%

19%

17

Без отговор

0%

2%

16%

Остатъчното „ляво и дясно” като настроения
на въображаемата средна класа
В една толкова волатилна среда естествено започват да виреят политическите предприемачи, продавачите на мечти и астролозите на народните
настроения. Някои от тях капитализират потискания национализъм на населението („Атака“). Други разчитат на спортния му дух (Тити Папазов и Александър Томов). Трети (изглежда по-наивните) опитват да използват истински
пари за политически цели, като при (засега нереализираното) навлизане в
политическата сцена на Пловдив на бизнесмена Гергов и партията „Лидер” на
Ковачки. Нито един от тези похвати не разчита на опозицията ляво-дясно обаче (оттук и трудността да се определи „Атака” в такива категории).
На този фон, интересното е, че най-успешният политик на предприемаческия фронт към момента – Бойко Борисов – използва съзнателно етикета
„десен” като мобилизационен инструмент. Въпросът е, как е възможно това, в
среда, в която самата опозиция ляво-дясно прогресивно се изпразва от съдържание. Пълните скептици по отношение на идеологиите на партиите биха казали, че тук никакъв парадокс няма. Борисов използва етикетите чисто инструментално, за мобилизационно-позиционни цели. ГЕРБ искаше от СДС „етикета”
на дясното – като не го получи от легитимното ръководство, опита даго купи на
черно от някой дискусионен клуб. Като и това не проработи, влизането в европейската народна партия осигури десния етикет по второ направление.
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Етикетът, от скептичната гледна точка, е важен единствено заради позицията, която дава в надпреварата между партиите. Институционалните правила на местните избори, които отчасти са мажоритарни, водят до силно преимущество за първите два кандидата (по „златното правило” на Дюверже). ГЕРБ
и неговите кметове лесно стигнаха до балотаж в цялата страна или големи
части от нея, и това доведе до бинарно преструктуриране на политическото
пространство. Тъй като БСП бе най-силният опонент, за Борисов бе очевидно
изгодно да се опита да заеме противоположния „десен” полюс и етикет. По
тази логика, ако БСП беше дясна партия, Бойко Борисов щеше да се опита да
бъде „ляв”.
Без да отхвърляме напълно прочита на скептика, по-долу ще се опитаме
да покажем, че остатъчното ляво и дясно все пак имат някакво съдържателно
измерение, като отражения на временни, нетрайни и флуидни настроения на
„въображаемата средна класа”. Тези настроения стават ясни, когато се вгледаме пак в социологическия профил на поддръжниците на двете най-големи
партии в момента – БСП и ГЕРБ, – които мобилизират огромното мнозинство
от политически активните българи.
За коя партия бихте гласували, ако парламентарните избори бяха следващата неделя?
% население

БСП

ГЕРБ

ДСБ

НДСВ

Атака

Под 50 лв.

6

14,3

3,6

0

5,4

5,4

50-100 лв.

16

20,0*

15,0

0

0

8,8

100-150 лв.

21

27,3

18,2

0,5

1,4

3,8

150-200 лв.

17

20,8

23,8

1,8

1,2

4,8

200-300 лв.

19

14,8

20,1

2,1

2,1

2,6

300-500 лв.

13

11,4

15,9

6,1

2,3

6,8

500-800 лв.

4

16,2

27,0

0

13,5

2,7

Над 800 лв.

2

5,9

35,3

5,9

0

0

18,7

18,5

1,7

2,1

4,8

Доход

Общо
*

Подчертаните в черно и в цвят букви показват в коя категория партията е свръхпредставена или е представена, колкото общия си резултат.

Таблицата показва, че от гледна точка на доходите на техните поддръжници БСП и ГЕРБ са доста сходни. Сивите кутийки са тези, в които има наймного български граждани (около 73%). И БСП и ГЕРБ са свръхпредставени
или представени около средната им стойност в три от четирите най-многолюдни категории (отбелязано съответно с червено и синьо). Наистина БСП
е представена по-добре в най-ниската сива кутийка, докато ГЕРБ е по-добре
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представена в най-високата. Но тази разлика в никакъв случай не може да
опише някакво дълбоко социално и оттам идеологическо различие между
тях. За разлика от ГЕРБ и БСП, „традиционните” десни партии имат съвсем
различен подоходен профил – те са свръхпредставени в горните, ненаселени
подоходни категории и са непропорционално представени или отсъстват от
две-три от сивите кутийки: логично общият им резултат е много нисък.
Изводът от таблицата е, че от гледна точка на доход „лявата” и „дясната”
голяма партия у нас, с различен нюанс, разчитат на гласовете на една и съща
въображаемата средна класа (ВСК). В това отношение „Атака“ е по-близка до
тях, отколкото до партиите, които са се насочили към социалното дъно или
към престижни, но необитаеми социални категории. Тези изводи ни подсказват, че партийните различия между основните, големите играчи в момента
(БСП, ГЕРБ, „Атака“) не се дължат толкова на разлики в реален, а по-скоро въображаем социален статус на техните симпатизанти, на разлики в настроенията на голямата сива категория от горната таблица. Какви са тези различни
настроения, които партиите улавят?
Както вече беше загатнато, това са най-вече разлики в увереността, оптимизма, перцепция за бъдещето и самооценката на индивида. Например,
докато само 34,6% от подръжниците на БСП очакват доходите им да се повишат, 57,3% от тези на ГЕРБ виждат финансовото си бъдеще в розово. Тази
увереност на „десните” ги мотивира да вземат повече кредити: докато 19,8%
от социалистите са се престрашили да задлъжнеят, 42,2% от ГЕРБ-ерите вече
са го направили. Все в този дух, докато 17,1% от „левите” смятат, че животът им
се променя към по-добро, 34,1% от новите „десни” са оптимистично настрое
ни. Само 7,0 % от очарованите от Борисов смятат, че пропадат и няма да се
справят, докато при столетницата този процент е 19,3.
Такива разлики трудно могат да бъдат обяснени единствено с разлики в
доходите и материалния статус на двете групи – както видяхме, като цяло те
и двете окупират едни и същи близки подоходни категории.20 Още по-малко
пък може да се говори за „ляв” и „десен” човек, имащи коренно различно световъзприятие и ценности. Разликите по отношение на абстрактните ценности
са приглушени. Например правото да избираш е много важно за 73% от подръжниците на ГЕРБ, но и 59,5% от социалистите заявяват същото. Да променят
нещо в живота си (да са активни) предпочитат 53,3% от ГЕРБ и 43,3% от БСП.
По важността на високия материален статус има подобно разбирателство –
55,1% БСП и 61,6% от ГЕРБ.

20

Например от хората с доходи 100-150; 150-200; 200-300 – сред които са най-многобройните привърженици на ГЕРБ – чувстват, че пропадат и няма да се справят съответно: 27,8%;
11,3%; 9,5%. Същевременно само 7% от привържениците на ГЕРБ отговарят по същия начин на този въпрос, което показва, че настроенията не могат да бъдат сведени до подоходната диференциация.
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Така че това, което обяснява настроенията във въображаемата средна
класа, е, на първо място, възрастовата разлика между БСП и ГЕРБ: втората е
определено по-млада като електорат от столетницата и разбираемо е по-уверена по отношение на бъдещето.21 БСП например е сериозно свръхпредставена в категориите на неработещите пенсионери (34,3%), домакините (42,9%),
което определя и усещането за по-голяма социална уязвимост, което нейните
привърженици имат.
На второ място, разликите в настроенията вероятно могат да бъдат обяснени и с контекстуални фактори. Например, докато само 10,2 % от социалистите са пътували през 2007 г. в чужбина, 18,9% от герберите са успяли да го
направят. Може би част от тях са ходили на гурбет или са получили пари от
роднини на гурбет, което е повишило социалното им самочувствие. Един попрецизен контекстуален анализ сигурно би могъл да сведе доста разлики
между „левите” и „десните” настроения до подобни прозаични обяснения.
Въпреки гореописаните различия, картината, която обрисувахме, показва, че съдържателна идеологическа идентификация на партиите се крепи не
толкова на дълбоки социални различия, а по-скоро на емоционални нюанси в
настроенията на една и съща въображаема класа (или в отликите на настрое
нията на различни възрастови групи в рамките на една въображама класа).
Като оставим усещанията за увереност и уязвимост настрана, става ясно колко е трудно да се измислят политики, които да прокарват смислени различия
вътре в рамките на категорията хора с доходи между 50-300 лева на месец. Би
било куриозно например БСП да защитава хора с доходи между 50-250 лева,
а ГЕРБ тези с доходи между 100-300; или пък БСП да се фокусира върху групата над 50 години, а ГЕРБ върху по-младите. Каква данъчна политика би могла
смислено да прави такива разграничения? Едно диференцирано данъчно облагане би могло само да изравни още повече статусите вътре в групата, смисълът от което е неясен.
Ето защо плоският данък вътре в рамките на тази категория имаше смисъл и дори егалитарианците нямат много силни аргументи срещу него. По
същия начин стоят и нещата със социалните услуги. Цялата „въображаема
средна класа” е силно зависима от тях. Затова приказките за чисто пазарни
решения в областта на здравеопазването и образованието едва ли заслужават особено внимание. Сриването на публичния сектор в тези области, колкото и неефективен да е той към сегашния момент, би довело до бедствие от
библейски мащаб.22
21
Партийна възраст
БСП
ГЕРБ

22

18-30
6,6%
20,4%

31-40
10,4%
22,2%

41-50
15,5%
19,0%

51-60
22,9%
15,6%

Над 60
33,6%
14,8%

През 2007 г. някои от належащите социални въпроси станаха релефно ясни. Образована-
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Картел на настроенията, или имат ли партиите
устойчиво бъдеще у нас?
В епохата на картелната партия мечтата на всеки партиен строител е не
само да се ползва от значителна обществена подкрепа, но и да си гарантира
трайно присъствие на политическата сцена. Това се постига чрез спечелването на лоялността на конкретни социални групи, както и чрез сключването на
неписани споразумения с основните опоненти, които гарантират редуване в
управлението и сравнително равномерно разпределение на предимствата и
ресурсите, свързани с пребиваването във властта (финансиране, патронажни
назначения, достъп до медии и т.н.). Проблемът на българската партийна система е, че картелизацията и΄ е незавършена и неустойчива. Картелните споразумения са изложени на постоянен външен натиск, което добре се илюстрира
от сегашната ситуация, в която една от основните партии, позиционирана в
печелившето „остатъчно дясно” пространство, се намира извън парламента
и картела 3 : 5 : 8.
На пръв поглед, изглежда, че поне една от партиите в сегашния картел
– БСП – има стабилно политическо бъдеще в един бъдещ картел с ГЕРБ (без
значение, дали ще остане в него като основна опозиционна сила, ще е управляваща или коалиционен партньор с новодошлите „десни”). На първо място,
социалистите, както видяхме в предишната секция, са все още разположени
във важните сиви подоходни категории на ВСК. Също така те засега успяват да
окупират печелившата позиция „ляво” в дихотомията на настроенията на ВСК.
Не на последно място 75,9% от заявяващите, че ще гласуват за БСП, твърдят,
че винаги гласуват за една и съща партия (по този показател социалистите
изпреварват дори ДПС, което е забележително постижение).
Въпреки тези успокоителни за партийните строители в „ляво” фактори
обаче, тезата, че БСП остава уязвима и може да последва съдбата на НДСВ,
ДСБ и СДС (изгонени в безлюдните социални категории), също среща подкрепа в данните. Нека разгледаме три аргумента в тази посока.
та част от населението като че ли вече не пребивава тук. Училищата произвеждат „продукт”, чиито познания за света озадачават по-консервативно настроените. Бизнесът пък
се оплаква, че няма достатъчно сервитьори, камериерки и секретарки. За капак на всичко, учителите – гръбнакът на българската интелигенция – повдигнаха сериозно въпроса
за своето заплащане, което е безспорно мизерно.
В цялата тази история интересното бе пълното отсъствие на политическите партии от дебата по тези очевидно важни социални проблеми. Нямахме алтернативни партийни програми, нямахме конкуренция на идеи и визии за бъдещето на българското образование.
Плод на случайност бе, че Даниел Вълчев се случи енергичен и интелигентен министър,
който въпреки общата дезинтересираност, успя да въведе тестове, матури и да направи
опити за обективна оценка на учителите.
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Механизъм на загуба на доверие
Въпреки стабилната подкрепа за БСП в периода 2002-2007 г., един внимателен прочит на нейните резултати и обществените нагласи би показал, че тя
в момента (2008 г.) може би се намира в ситуацията на НДСВ през 2005 г.: втора
в страната политическа сила с около 15-18% доверие, която е изправена пред
опасността от срив. Последните местни избори подсказаха, че БСП не може
да разчита безрезервно на някакво „твърдо ядро”. Това твърдо ядро би могло
да се окаже същата метафизика, според която в България имаше два милиона
„десни” избиратели, които обаче редовно не гласуваха „както трябва”.
По-важно е обаче, че засега новият играч извън картела – ГЕРБ – има
интерес да крепи допълнително БСП като основен „ляв” опонент, за да бетонира позицията си в „дясно”. При един бъдещ картел между ГЕРБ и БСП, ако
ГЕРБ е водещият играч, всеки новодошъл би имал интерес да измести БСП и
да се стреми да се вмъкне на неговото място, като изразител на по-минорните настроения на ВСК. Новият Бойко Борисов вероятно ще се позиционира в
„ляво” и ще започне да източва електората на БСП по същата логика, по която
ГЕРБ източи НДСВ. Въпросите, които възникват тук, са два. Първо, имаме ли
основание да вярваме, че нов играч ще се появи на сцената при евентуалното
включване на ГЕРБ в картелна схема при следващите избори? Вторият въпрос
е дали БСП е имунизирана спрямо популистки атаки с ваксина, с която НДСВ
очевидно не разполагаше?
Прогнози за поява на все по-нови играчи на българската политическа
сцена трябва да вземат под внимание умората на публиката от досегашните представления. Но също така, трябва да се отчете и разочарованието на
привържениците на социалистите от настоящото развитие на страната. Все
пак 29,4% от тези, които биха гласували за БСП, заявяват, че положението в
страната е „непоносимо”, както и 36,6% от гласувалите за червените през 2005
г. В сравнение с младите, по-критични към правителството на Станишев са
групите над 50 г. – основата на БСП, макар техните критики да са по-остри към
предходните правителства на Костов и Сакскобургготски.
По отношение на втория въпрос за имунитета на БСП срещу популистки
атаки нека разгледаме аргументите по-долу.

Еманципация на местните структури
Загиващите партии, освен по раздорите в ръководството, се познават
по това, че структурите им заживяват свой собствен живот и започват да се
предлагат на най-обещаващия от конкуренцията. Новоизлюпената ГЕРБ беше,
разбира се, основният печеливш от този процес и на последните местни избори успя да „отцепи” цели местни организации и лидери на други партии в
Пловдив, Бургас, Добрич. Единствено БСП оказа съпротива на този процес, но
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на много висока цена. На някои места, като Благоевград например, тя трябваше да влезе в открита конфронтация със своите структури. По-тревожното
за социалистите е, че дори и в най-успешните си кметства (като Варна) трудно може да се каже, че БСП като партия излезе победител. По-скоро тя се
качи на гърба на успешен кандидат, който не спечели твърде много от нейната подкрепа. Контролът на партията върху такива кандидати е изключително
слаб, а в бъдеще те могат да и΄ донесат много негативи, както беше случаят със
Софиянски и СДС след 2001 г. Също така, те могат да станат основа на конкурентни на социалистите формации и да доведат до разцепването на партията.

Загуба на лоялност
Какво кара даден човек да остане верен на партията си дори когато се
появяват нови, по-популярни формации? За някои този въпрос е биографичен – техният живот е преминал под флага на една партия и отказът от нея
би изисквал катаклизъм от порядъка на 1989 г., за да бъде оправдан. За други (по-снобски настроени) въпросът е естетически – новото и популярното в
страна като България винаги идва във все по-просташка форма. В нормалния
случай обаче хората остават верни на своите партии заради тяхната идеология. Тук най-пострадали се оказаха старите десни, чиято платформа в общи
линии беше възприета от почти всички (с малки частични изключения като
„Атака”). Кой би се вдъхновил от партийна програма, чиято единствена разлика от тази на съседа е в границите на статистическата грешка при залагането
на данъчно облагане, преразпределение чрез държавата, ръст на БВП?
Големият бъдещ проблем с идеологическата лоялност обаче е при БСП,
която изпадна в сериозен дълг пред своя електорат: тя продължава да се кичи
с „леви” етикети за „социална справедливост”, без да обяснява какво повече
казва от изтърканото „като направим баницата по-голяма, ще има повече за
всички”. Тази псевдоидеология не е нито лява, нито дясна – тя е хранителновкусова. Същевременно като общество ние се превръщаме в пример за проблемите на колективното действие при рационалния избор: навсякъде, където е нужна координацията на усилията на големи групи от граждани, за да
се защити общественият интерес, се стига до срамна безпомощност и триумф
на индивидуалното нахалство. Ако има градинка за застрояване, ще победи
пробивният предприемач; ако се обсъжда данъкът за хазарта, ще надделеят
неколцината притежатели на големи бизнеси; ако се мисли как да се изразходва излишък, ще спечелят такива предложения, където ще има големи търгове и поръчки за няколко фирми (а не учителите например). Губещи в такова
общество са неорганизираните мнозинства, за които остава вечното разочарование и псуването на „олигархия”. Проблемът е обаче в простата липса
на координация на тези мнозинства. Обикновено тази координация е пръв
приоритет на левите партии. БСП обаче все още не е успяла да формулира
този проблем за себе си. За нея лявото е „социална чувствителност” към ня56
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кои настроения на ВСК, чувствителност, намираща изблик в прояви на някой
социален министър.
Проблемът в крайна сметка е в това, че БСП идеологически изостава от
своя електорат. Тя като че ли мисли по-минорните настроения на електората
си като маркер за някаква твърдо дефинирана социалната база. Както видях
ме обаче, тези настроения са по-скоро нюанси на нагласи в рамките на една
голяма група – ВСК. Това означава, че „завоят на ляво” – любимата метафора
на ръководството на БСП, е всъщност невъзможен, защото в това „ляво” няма
много място за съдържателно различни политики. Ако БСП се фокусира върху
страховете на по-възрастните, пенсионерите и домакините например и ако
това става за сметка на другите групи нейни поддръжници във ВСК, с този акт
социалистите ще извършат ритуално електорално самоубийство. Ключът към
успеха на големите партии засега изглежда е в това, че те мобилизират голяма
част от цялата ВСК, а не противопоставят подоходни или възрастови групи
вътре в нея една спрямо друга.
Това означава, че и занапред „лявото” и „дясното” ще са еклектични псевдоидеологии, които включват страхове и мечти, отиващи в различна посока,
за да удържат единността на ВСК. Еклектичните идеологии трудно създават
трайна лоялност. Те по-скоро водят до потребителско отношение към партиите, което всъщност е желание за притежаване на най-новия модел продукт
на най-ниска цена, пък бил той и политическа партия. На този фон верността
и лоялността на тези 75% монопартийци от желаещите да гласуват за БСП изглежда все по-странна и подлежаща на изживяване.

Вместо заключение: криминализацията на политическото
Падането на Берлинската стена роди сериозни идеологически противоречия на Изток и разми съществуващите идеологически вододели на Запад.
Докато в България ние изграждахме демократичното дясно и посткомунистическото ляво, в утвърдените демокрации лявото и дясното губеха своето
историческо значение и постепенно се превръщаха в условни маркери, способни да обозначават радикално различни политически визии. Този процес
често бе съпроводен със сериозна криза на партийната система. Един от найважните му аспекти бе преместването на фокуса на обществено внимание от
идеологията на партиите към личностния интегритет на техните лидери и коректността на партийното финансиране.
В политическия живот на Западна Европа това беше равносилно на миниреволюция. До 90-те години на миналия век незаконното и корумпирано
финанасиране на политическите партии бе публична тайна и във Франция, и в
Италия. Скандалът „Флик” в началото на 80-те шокира германците, разкривай57
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ки степента на оплитане на партийни и корпоративни интереси, непрозрачността във финансирането на партиите и в крайна сметка – безнаказаността
на политическия елит за извършените безобразия. Падането на Берлинската
стена ознаменува едно ново отношение към партиите в Западна Европа, отношение на засилена нетърпимост към политическата корупция. Идеологическата привързаност на основните политически играчи към демокрацията
вече не можеше да бъде извинение за финансовата им нечистоплътност. Във
Франция началото на 90-те бе белязано с радикална реформа на партийното
финансиране. Новите строги правила бяха комбинирани с амнистия за нарушения, извършени в предходния период. Стремежът бе да се започне начисто. В Италия липсваше амнистия поради връзките на партиите с организираната престъпност – престъпление с доста по-сериозна степен на опасност от
простото манипулиране на обществени поръчки, което като че ли бе обща
европейска практика. Желанието да се започне начисто в Италия доведе до
фактическото разпускане на старите партии и идването на нови играчи на
политическата сцена. Германия премина през не по-малко драматична криза малко по-късно. Скандалът „Кол” по своето съдържание бе много сходен
със скандала „Флик”. Но отзвукът и резултатите бяха съвсем различни. Докато
през 80-те всичко свърши с малки присъди за второстепенни партийни лидери, през 90-те Хелмут Кол – един от най-големите немски и европейски политици – бе политически унизен и партията му трябваше да мине през дълъг
период на реформи, за да успее отново да се върне на власт.
Накратко, моралният интегритет започна да засенчва идеологическия
авторитет. Това е нещо, което българските политици все още не са осъзнали,
което подсказва, че кризата на партийността в България ще продължи и занапред: населението ще се разочарова от партии, ще търси нови, „некорумпирани” лица и като цяло ще е скептично и цинично по отношение на партийния живот. Белезите на тези процеси са многобройни, но спадащото участие
в избори, както и ниското участие в каквито и да било форми на организиран
публичен живот са много показателни (вж. таблицата по-долу). Също толкова
важни са и разпространетите нагласи, че политиците и престъпниците са основните печеливши от прехода, както и разбиранията, според които най-добре живеят предприемчивите, бизнесмените, политиците и престъпниците23
– свидетелство за сливането на тези категории в масовото съзнание.

23

Огромни мнозинства – около и над 90% – споделят такива нагласи.
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Членувате ли в някои от следните организации?
2007

2006

2002

Политическа партия

6%

5%

6%

Профсъюз

5%

5%

5%

Читалище

3%

2%

2%

Спортно дружество – (През 2006 г. е добавено
„ловно-рибарско дружество”, към този отговор)

3%

2%

0.5%

Клуб

3%

3%

1%

Неправителствена организация

1%

0.5%

1%

Професионална/бизнес организация

1%

1%

0.5%

Друго

1%

1%

1%

Не членувам никъде

81%

84%

85%

На фона на тези нагласи, докато в Западна Европа партиите се опитваха да
започнат начисто, у нас нещата вървяха в обратната посока. През 90-те години и левите, и десните определено смятаха, че хората ще им простят всякакви
финансови безобразия заради важността на политическите идеологии, които
защитаваха. Дори в периода 96-97 г. партиите престанаха и формално да се отчитат поради по-важни ангажименти (справянето с финансовата криза и Виденовото наследство). Последва приватизация, за която по-важно бе да бъде извършена, а не да бъде извършена прозрачно. Лампите бяха изгасени, но за съжаление никое от последващите правителства не се реши да ги запали отново.
В резултат партийните и политическите финанси в България са толкова
корумпирани и непрозрачни, колкото са били във Франция и Италия преди
падането на Берлинската стена. Реформите в областта на партийното финансиране, които бяха предприети у нас, бяха чисто и просто симулация. Единствените мерки, за които може да се каже, че са имали някакъв ефект, са две.
Първо, отмяната на митническите привилегии за партиите от началото на 90те години, които ги бяха превърнали в откровени контрабандисти на алкохол
и цигари. Второ, въвеждането на ограничено държавно финансиране от бюджета, което „извади” на светло поне някаква част от техните финанси.
Особено неработещи са всички механизми за отчитане на постъпленията и разходите на партиите. И досега липсва работещ механизъм за контрол
дори на формалните отчети – Сметната палата, по думите на нейния шеф, не е
в състояние добре да изпълнява тази функция, макар че усилията и΄ заслужават адмирации.
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Изгубеният рай
Идеологическата нищета и финансовата безконтролност са характеристиките на партийния рай – срещу минимум интелектуално усилие и отговорност партиите получават максимум облаги.
Този рай обаче е на път да бъде загубен. Причините за това са две. Първо,
примерите от западна Европа ясно показват, че постидеологическите партии
трябва да работят начисто – избирателите държат на моралния интегритет и
не извиняват корупцията по идеологически симпатии. У нас този принцип на
постидеологическата политика вече също е в действие и той обяснява факта,
че управляващите партии след 1997 г. насам не само не успяват да спечелят
избори, но на практика изчезват от политическата сцена (СДС след 2001 г. и
НДСВ след 2005 г.). Много е вероятно и социалистите, последните мохикани
от идеологическия период, да станат жертва на същия принцип, особено след
скорошните скандали около Румен Петков.
Второ, под натиск от ЕС ние ще трябва да хармонизираме политическия
си цикъл с този на държавите от Западна Европа. Политическата корупция
вече не само не е на мода, но и не се толерира, така както ние сме свикнали да
я толерираме. Европейският натиск вече дава резултат и пред смаяните ни, но
не от изненада погледи започнаха да излизат някои от контурите на срастването на политическите и криминалните елити. В една партийно управлявана
страна, каквато е България, мащабна корупция просто не може да се случи
без партийно знание, одобрение и участие. За нещастие на партийните елити, вече разкритите брънки от веригата най-вероятно ще хвърлят светлина и
върху останалите елементи от нея.

Предстояща криза или катастрофа?
За да започнат начисто, българските партии имат избор между два
сценария. Първият е италианският, при който системата експлоадира, идват нови лица, започва масово преследване на старите политици. Вторият
вариант също е свързан с криза, но далеч по-контролирана. Голяма част
от партиите се запазват, като междувременно успяват да въведат и оползотворят иновативни процедури на вътрешна демокрация, чрез които избират ново ръководство и успяват да отстранят стария корумпиран елит.
Този процес трябва да е съпроводен с приемането на радикално нови,
действащи правила за отчетност и прозрачност, ограничаване на корпоративното влияние, включване на обикновените граждани в процеса на
партийно финансиране (окуражаване на малки дарения и членски внос и
т.н.). Цената, която ще плати политическата класа при втория вариант, е
по-ниска, но също ще бъде болезнена. Гаранциите за това, че новите партии ще ни очароват веднага, също не са големи, както италианският опит
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с Берлускони показва. Но така или иначе, въпросът пред обществото като
цяло сега е не как да спасява сегашната партийна система, а как да управ
лява предстоящата криза, за да се избегне една евентуална по-сериозна
катастрофа на демокрацията у нас.
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Радикализация насред нормализацията:
казусът на България в началото на XXI век
Георги Ганев

Няколко основни събития в обществено-политическия живот на България в началото на XXI век създават впечатление за едно особено съчетание
на паралелно протичащи процеси. От една страна, икономическите реформи
след кризата от 1996-1997 г., продължителният период на доста бърз в историческа перспектива стопански растеж и свързан с него ръст на реалните доходи, интеграцията на българското общество към Евроатлантическата общност
с нейната относително ясна перспектива са все основателни предпоставки за
нормализация на обществените процеси, за относително усядане на определени обществени групи и на типове поведение.
От друга страна, в три последователни политически избора значителна
част от българите показват склонност да търсят резки промени и радикални
решения. Една част (разбира се, далеч не цялата) от подкрепата през 2001 г.
за НДСВ, една току-що създадена формация без ясен идеологически и политически профил и без яснота точно какво може да се очаква от нея, се дължеше именно на подобна склонност за търсене на бързи промени, при това
радикално извън статуквото към онзи момент. Четири години по-късно тази
склонност намери ярък свой изразител в лицето на „Атака“, която се яви на изборите през 2005 г. с много ясен профил на радикална антисистемна партия,
която намира всеки компонент и дори най-дребен детайл от съществуващото
статукво и обществен консенсус за несправедлив, нетърпим и подлежащ на
пълна смяна. Президентските избори в края на 2006 г. показаха, че ако нещо
се е променило спрямо пролетта на 2005 г., това може да е само засилване
на подкрепата за тази радикална позиция. През следващата година българските гласоподаватели отново показаха склонност към силна подкрепа за
една новосъздадена и съответно с голяма неяснота за автентичния и΄ профил
формация (ГЕРБ), която спечели вота за Европейски парламент през пролетта
и властта в по-голямата част от големите градове на местните избори през
есента.
Така описаната ситуация поражда редица интересни въпроси. Първият
от тях е наистина ли при по-внимателно вглеждане в България в момента забелязваме паралелно протичащи процеси на нормализация и на радикализа62
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ция. Ако отговорът на този въпрос е положителен, тогава следват множество
други интересни въпроси. Анализът по-долу се базира на резултатите от две
изследвания на българското общество, осъществени от Институт „Отворено
общество“ през 2002 и през 2006 г., наречени съответно „Състояние на обществото” и „Състояние на обществото 2”.

Удостоверяване на нормализацията
Процесът на нормализация в българското общество може да бъде разглеждан в различни измерения, като усещане за справяне с житейските предизвикателства, самооценка за собственото сравнително материално и обществено положение, ниво на доверие в различни институции, желание и
хоризонт за правене на планове за бъдещето.
По всички тези показатели, доколкото е възможно сравнение на данните от три последователни социологически проучвания с набор от идентично
повтарящи се въпроси, проведени съответно през 2002 г., началото на 2006 г.
и края на 2007 г., си личи значително движение в посока на нормализация.
Графика 1.

40%

Усещане за справяне
Легенда:

35%

Успявам да се преборя с трудностите
на живота
Усещам, че пропадам все повече и
повече и няма да мога да се оправя

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2002

2006

2007

Графика 1 показва динамиката на усещането у респондентите, че успяват
да се справят с трудностите в живота, като те могат да избират между три опции
– че успяват да се справят, че оцеляват ден за ден и че имат усещане за пропадане и невъзможност да се справят. Сравнение между трите проучвания на обществото показва, че в периода 2002-2007 г. броят хора, които имат усещането,
че успяват добре да управляват живота си и уверено да посрещат житейските
предизвикателства, не само е нараснал (от 24 на 29 и после на 35 процента), но
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и вече превишава значително броя на хората, които имат точно обратното усещане за пропадане (спаднал от 27 на 24 и на 19 процента). В рамките на малко
над петгодишен период тази промяна може да бъде определена като значителна.
В подкрепа на това развитие в усещането за справяне с живота е и промяната в самооценката за достатъчност на доходите през последните 4 години, показана на Графика 2. Тук на респондентите са дадени четири опции за
отговор: че нямат практически никакви доходи, че доходите им не стигат за
покриване на нормалните житейски разходи, че доходите стигат точно колкото да покрият разходите и че доходите не само стигат, но и остава.
Графика 2.
Достатъчност на доходите

70%
60%
50%
40%
30%
20%
2002

10%
2006

0%
Нямаме доходи

Доходите не стигат

Доходите стигат

2007
Доходите стигат и остава

В рамките на няколко години делът на хората с позитивни оценки и възприятия по отношение на способността им да генерират достатъчни доходи
за издръжката на живот е нараснал повече от два пъти от 22 % до около 50 %.
Особено видима е промяната в дела на тези, които имат усещането, че доходите им не само стигат, но и остава – при тях увеличението и над 10 пункта. Това
е едно значително преобръщане на самооценките в сравнение с 2002 г., когато усещането за недостатъчност на доходите за посрещане на нормалните
нужди на домакинството е споделяно от над три четвърти от респондентите.
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Графика 3.
7

Самооценка на обществен статус
Легенда:

6,5
6

2002
2006

5,5

2007

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Спомен за статус
през 1989 г.

Спомен за статус
преди 5 години

Статус в момента

Очакван статус
след 5 години

Графика 3 илюстрира, че между 2002 и 2007 г. е настъпила съществена
промяна и в средната за респондентите самооценка на обществения статус,
който варира между много нисък (1) и много висок (10), като включва както
самооценките за статус в момента, така техните спомени за статуса им преди 5 г.
и през преломната 1989 г. и очаквания за статуса след 5 г. Скалата на Графика
3 дава „средната” за всички респонденти самооценка за статус в обществото.
При стойности от 1 до 10 това всъщност е покана респондентите да се ситуират по децилни групи. Самата структура на въпроса означава, че „истинското”
разпределение на българското общество е предварително известно – по определение всяка децилна група съдържа 10 % от населението и съответно по
определение средният статус в обществото при скала от 1 до 10 е 5,5.
След това уточнение е видимо, че респондентите имат склонност да подценяват значително днешния си статус и да надценяват значително статуса си
през 1989 г. И докато подценяването на днешния статус намалява между 2002
и 2007 г., макар все още да е значително, любопитно е да се отбележи, че надценяването за 1989 г., което може да бъде разглеждано като измерител на някаква носталгия поне по отношение на обществения статус, е най-силно през
последното, най-отдалечено от 1989 г., изследване. Подобно изкривяване на
представите в полза на миналото се наблюдава и при значително по-краткият
петгодишен период, обхванат от изследванията: докато през самата 2002 г.
средната самооценка за обществен статус по скалата от 1 до 10 е 2,9, то през
2007 г. вече споменът за статуса преди 5 г. (т.е. споменът за 2002) е вече 4,6.
Само пет години по-късно хората си спомнят 2002 г. в много по-благоприятна
светлина, отколкото са я усещали през самата 2002 г.
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Графика 4.
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Графика 4 илюстрира може би най-ясно „придвижването” на самоусещането на българското общество към някаква нормалност. В случая става въпрос за самооценка по отношение на материалното положение на съответните респонденти и техните домакинства. Отново ситуацията на „нормалност” е
относително ясно определена: както и да се дефинират ситуациите на „по-нисък” и „по-висок” от средния материален стандарт, броят на хората и съответно респондентите в двете групи е приблизително равен.
Данните сочат, че делът на хората, които оценяват положението си като
по-ниско от средното, значително е спаднал през 2006 спрямо 2002 г., след което е спаднал относително по-малко към края на 2007 г. спрямо проучването
2006 г. Това е за сметка главно на увеличение на самооценките около средното, които запазват еднакъв темп на увеличение за периодите 2002-2006 и
2006-2007 г. Отговорилите, че материалният им статус е по-висок от средния,
нараства видимо между 2002 и 2006 г., след което остава на същото ниво. Същевременно тези данни показват продължаващата склонност на българските
редпонденти значително да подценяват материалното си положение спрямо другите българи. За 2002 г. близо 70% от респондентите са на мнение, че
имат материален статус, по-нисък от средния (над 30 пъти повече от хората
на обратното мнение), което показва едно много значително отклонение на
възприятията далеч от действителността, в която тези две групи по определение са приблизително равни. Това драстично разминаване е намаляло значително през 2006 г. и съотношението вече е около 14 (57% срещу 4%), и макар
значимостта му да остава, все пак придвижването в посока нормализация и
по-голяма реалистичност на тези самооценки е видимо. През 2007 г. тенденцията на придвижване към по-нормални възприятия продължава в по-малка
степен, като съотношението между респондентите със самооценка за по-ниско от средното материално положение (52%) са 13 пъти повече от тези със
самооценка за по-високо от средното материално положение (4%).
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Признак за нормалност е и усещането за управляемост на процесите и
оттам желанието да се правят планове за бъдещето. Колкото повече хората
намират положението си и средата като относително нормални, толкова посклонни са да се опитват да управляват бъдещето си, като правят планове.
Промяната в това отношение между 2002 и 2006 г. е също толкова ясна и еднозначна, както за посочените досега показатели.
Графика 5.
Планове за бъдещето
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Делът на хората, които осъзнато правят относително дългосрочни (за година и повече напред) планове за своето бъдеще, се е увеличил с близо 10
процентни пункта, с колкото е намалял делът на хората с много къс стратегически хоризонт за живота си. Отново, както и при много от досега споменатите показатели, е видно, че средният хоризонт на планиране на личния живот
остава много къс, но общото придвижване към по-нормално разпределение
се забелязва.
Същевременно по този показател динамиката между 2006 и 2007 г. е
по-особена. Делът на хората, които правят планове в рамките на месеци, се
е увеличил за сметка на по-дългосрочните хоризонти, като продължава значително по-бавно тенденцията на намаляване на дела на хората, които имат
изключително кратък хоризонт до дни. В случая е трудно да се прецени дали
това е прецизиране на плановете на хората или увеличаване на несигурността, но е ясно, че през 2006-2007 г. хоризонтите на планиране са значително
по-дългосрочни, отколкото през 2002 г.
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Усещане за радикализация
На фона на многобройните индикатори за процеса на нормализация изпъква един ярък контраст – 54% от респондентите намират положението в
България през 2006 г. за „нетърпимо” и под 4% – за нормално и добро.1 Близо
62 % от хората изпитват недоверие и направо омраза към политиците. В съчетание с ясно изразеното от 86 % от хората мнение, че именно управляваната
от политиците държава трябва да се грижи за повечето неща в страната, това
недоверие и омраза неминуемо означават желание за коренна промяна в самата държава. Резултат от това е, че близо една трета от далите отговор са на
мнение, че в България няма нужда да се запазва демократичното управление
с партии и парламент и трябва да се върви към радикална промяна на сегашната форма на управление. Приблизително същият процент от хората заявяват, че предпочитат България да престане да се съобразява с Европейския
съюз, дори това да я постави в изолация.
Радикализмът на значителни групи респонденти е ясно проследим в
техните рецепти за радикална промяна на формата на управление.2 Над една
трета от хората биха искали премахване на парламента и даването на властта
в ръцете на силен лидер, който да решава нещата бързо. Над една четвърт
намират идеята за връщане към еднопартийна система за приемлива или
направо желателна. Дори съществува група от една шеста от респондентите, които са донякъде или напълно съгласни с твърдението, че диктатурата е
най-подходящата форма на управление за нашите условия.
Подобен радикализъм, макар и в по-малки размери, може да се открие и
по отношение на някои икономически идеи. Въпреки че значително мнозинство от българите, макар и критично настроени към процеса на приватизация, все пак не са склонни да се отива по-далеч от това, съмнителните сделки
да се разследват, има една значително група от близо 17%, които са готови
на цялостна обратна национализация на всичко продадено досега. Същевременно много от респондентите, около 20%, намират за удачно от отговорните
за днешното състояние на страната да се търси възмездие чрез радикални
мерки като извънреден съд и конфискация на имущество.

1
2

Вж. повече за недоволството в българското общество, особено по отношение на институциите, в Димитрова, Боряна, „Подвижните пясъци на обществените нагласи”, в настоящия
сборник.
Проследените тук индикатори са предназначени само да илюстрират най-общо радикалните настроения. Вж. значително по-обхватен поглед върху радикализма в България, уловен чрез данните от „Състояние на обществото”, в Гарнизов, Васил, „Консенсус, фрустрация и политически радикализъм”, в настоящия сборник.
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Някои от аспектите на радикалното отношение към действителността се запазват и през 2007г. Усещането за непоносимост и нетърпимост към
настоящото положение на нещата спада до 43%, но има увеличение в набор
от други измерители за радикализация, като например съгласието (частично
или пълно) с идеята за еднопартийно управление, декларираната готовност
за атака на парламента или за участие в улични бунтове. Динамиката на няколко от индикаторите, показващи в една или друга степен нивото на радикализация, е илюстрирана на Графика 6. Петте индикатора, чието ниво и динамика
през периода 2002-2007 г. са показани на нея, могат условно да се разделят на
три групи – общо възприятие за непоносимост на средата, радикални политически идеи и готовност за радикални действия.
Графика 6.
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Общият извод е, че между 2002 и 2007 г. общото ниво на радикалност
най-вероятно е спаднало, но това не може да се каже за периода между 2006
и 2007 г., когато по редица въпроси, в условията на вече демонстрирана нормализация на редица субективни и обективни показатели в обществото, е настъпило радикализиране. Това е видимо не толкова на ниво общо усещане за
непоносимост (което драматично спада между 2006 и 2007 г.), колкото за някои идеи за политическата система, и особено за готовността за предприемане на някои радикални действия като уличен бунт или атака на парламента.
Веднага след тези наблюдения е важно да се отбележи, че те се базират само на разликата между проучванията през 2006 и 2007 г. Напълно възможно е тази разлика да отразява не толкова дълбинни процеси и нагласи в
обществото по отношение на склонността към радикализъм, колкото други
настроения или особености на извадката. Например едновременното продължаване на видимия на Графика 6 спад в съгласието за необходимостта
от силен лидер за сметка на парламента и увеличаване на подкрепата за еднопартиен режим може да отразява известна фрустрация с управляващата в
периода между двете проучвания коалиция от три партии с характерната за
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подобен тип управления размита и изплъзваща се политическа отговорност.
Напълно е възможно отговорите на респондентите в някаква своя част да отразяват всъщност желание за по-ясна отговорност.
От друга страна, въпреки наблюдаваното увеличение в готовността за
радикални действия, не бива да се забравя, че като процент от респондентите подобни настроения остават много ниски, поради което дори отделни
индивиди могат да наклонят везните в една или друга посока. Доколкото двете извадки са национално представителни, но не са идентични в състава на
респондентите, част от промяната в показателите може да се дължи и на шум
от различния индивидуален състав на извадките. В случая на показателите за
готовност за радикални действия, промените между 2006 и 2007 г. не могат да
отхвърлят хипотезата, че са просто част от този шум, т.е. остават в рамките на
статистическата грешка.
Въпреки тези необходими уточнения, остава фактът, че извън усещането
за нетърпимост на положението между 2006 и 2007 г. не се наблюдава намаляване на нивата на радикализация, измерени чрез описаните показатели.

Как се съчетават нормализация и радикалност – разрез
на данните от 2007 г.
Наблюдението, че докато тенденцията към нормализация на обществото,
поне доколкото тя бива обхваната от използваните показатели, е очевидна и
едновременно с това се наблюдава ако не увеличаване, то поне стабилност на
определени радикални оценки и нагласи, изисква някакво обяснение. Дости
гането до подобно обяснение трябва да включва три стъпки: описание на
връзката между радикални нагласи и различните измерения на нормалността в разрез; формулиране въз основа на това описание на възможни хипотези, които да водят до обяснение; и проверка на тези хипотези въз основа на
наличните данни. На този етап липсата на достатъчно начално знание по тази
тема, особено в използваните в предлаганата тук рамка измерения, означава,
че по необходимост анализът, предложен по-долу, трябва да се ограничи с
първата от тези стъпки, като следващите две могат да бъдат обект на бъдещи
изследвания въз основа на него.
Тук е подходящо да се отбележи, че данните от „Състояние на обществото” вече са породили поне две възможни хипотези, които могат да обяснят
съчетанието между нормализация и радикализация. Едната е предложена от
Боряна Димитрова, а именно, че позитивното движение и съответно „нормализацията” е концентрирано в отделни и относително малки групи, като например по-младите жители на големи градове, и съответно сред населението
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като цяло има много място за негативна динамика и съответно настроения.3
Другата може да бъде открита в разработката на Даниел Смилов4 и нейната
интуиция е, че българските политически партии са загубили доверието на
българските граждани поради загуба на морален интегритет, което води до
радикални настроения не толкова по материални, колкото по морални причини. Фокусът тук е върху една трета възможна хипотеза.
Графика 7.
80%

Радикални нагласи според усещане за справяне, разрез 2007 г.
Легенда:

70%

Успявам да
се преборя

60%

Справям се
ден за ден

50%
40%

Усещам, че
пропадам

30%
20%
10%
0%
Положението е
непоносимо /
нетърпимо

Силен лидер

Еднопартийна
система

Уличен бунт

Атака срещу
парламента

Аналитичният поглед върху връзката между измеренията на нормализацията и измеренията на радикалните настроения започва на Графика 7 по
отношение на усещането за справяне с предизвикателствата на живота. Извън напълно логичната ясно изразена отрицателна връзка между усещането
за успешно справяне с живота и усещането за нетърпимост на положението
в страната, този пръв поглед показва явен контраст. Чисто оценъчната радикалност („положението е нетърпимо”) е многократно по-голяма, както от
идейно-политическата радикалност, така и, особено, от готовността за радикални действия, но това е валидно предимно за хората, които усещат, че не
могат да се справят и пропадат. При респондентите, които заявяват добър успех в справянето с живота, контрастите са по-малки, особено по отношение
на оценката на положението в страната и съгласието с радикални политически решения. И в този случай обаче остава разликата в няколко пъти между
по-декларативните оценъчно-идейни нива на радикалност и готовността за
радикални действия.

3
4

Вж. Димитрова, Боряна, „Подвижните пясъци на обществените нагласи” в настоящия
сборник.
Смилов, Даниел, „Партиите и фрустрираната демокрация” в настоящия сборник.
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Накрая трябва да се отбележат два факта. Първо, в основни линии усещането за справяне или за пропадане няма значим ефект върху идейно-политическата радикалност или върху готовността за радикални действия. Второ,
картината, описана дотук по отношение на разреза на радикалните настрое
ния по отношение на усещането за справяне, е много близка до тази, която се
получава при разрез на радикалните настроения по отношение на самооцен
ката за достатъчността на доходите и в известна степен по отношение на
самооценката за материалния статус като по-висок, около или по-нисък от
средния за обществото.
Картината, която се получава при разреза на радикалните настроения
спрямо самооценката за обществения статус на респондентите, е значително
по-информативна. От една страна, ако 10-степенната скала за обществен статус бъде разделена на три групи – нисък статус (нива от 1 до 3), среден статус
(нива от 4 до 7) и висок статус (нива от 8 до 10), – връзката между статус и
склонност към радикални настроения е видимо отрицателна, с изключение
единствено на настроенията в полза на еднопартиен режим, където респондентите, поставящи се в най-долните и най-горните три статусни групи, показват идентична подкрепа от около 29%, докато респондентите от средните
4 статусни групи показват значително по-ниска подкрепа за подобен режим
от около 23%. Тази връзка е огледално обърната – правопропорционална, –
когато става въпрос не за оценка за днешния статус, а за спомена за обществения статус през 1989 г.
С други думи, колкото по-висока е самооценката за обществен статус
днес, толкова в общи линии са по-ниски радикалните настроения, а колкото
повече споменът за 1989 г. е за висок обществен статус, толкова по-високи са
радикалните настроения днес.
Това наблюдение насочва анализа в посока, която може да очертае съвсем ясна корелация. Когато споменът за статус през 1989 г. и оценката за статус през 2007 г. се обединят, получава се самооценката на респондентите за
промяна на техния обществен статус през тази 18 години на преход. Според
използваните скали за статусна оценка възможните промени на обществения
статус варират от -9 (срив от най-високото на най-ниското обществено стъпало) до +9 (изкачване от най-ниското до най-високото обществено стъпало).
Любопитно е да се отбележи, че в извадка от 1000 респондента 19 (близо 2%)
декларират пълен срив на социалния си статус, докато само един (0,1%) декларира пълно изкачване нагоре.
По тази скала респондентите могат да бъдат разделени на загубили статус по време на прехода (определени като тези, които оценяват статуса си
като спаднал с 4 и повече нива спрямо 1989 г.), относително запазили статуса
си (оценяват промяната в статуса си на три и по-малко нива) и спечелили ста-
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тус (оценяват покачване на статуса си с 4 и повече нива).5 Резултатът от разреза на радикалните настроения по отношение на тази самооценка за статусна
промяна спрямо 1989 г. са показани на графика 8.
Графика 8.
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Радикални нагласи според самооценка за промяна в статуса
спрямо 1989 г., разрез 2007 г.
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На Графика 8 е съвсем ясно видима правопропорционалната връзка
между усещането за загуба на статус по време на прехода и склонността към
радикалност на всички използвани в изследването нива – както по отношение на оценката на положението в страната, така и на политическите идеи и
на готовността за радикални действия. Отново единственото, макар и частично изключение от идеалната корелация между усещането за загуба на статус
по време на прехода и склонността към радикални настроения е частичното
или пълно приемане на идеята за еднопартийна система, към която спечелилите статус изглеждат по-благосклонни от запазилите статус.
Това наблюдение може да послужи като изходна точка за формулиране
на една от възможните хипотези, обясняващи едновременното съществуване
на описаните по-горе процеси на нормализация и на известна радикализация в българското общество в началото на този век. Данните от националната
представителна извадка през 2007 г. показват, че важен фактор за радикални
настроения е усещането за загубен обществен статус по време на прехода от
комунизъм към пазарна демокрация. Същите данни от три последователни
извадки през 2002, 2006 и 2007 г. показват определен нюанс в това усещане за
загуба на статус. От една страна, усещането за „днешния” статус е силно подценено, но постепенно, макар и бавно, се придвижва към състояние на нор5

Тази скала е много подобна на използваните от Димитър Благоев скали на статусна промяна въз основа на същите данни, използвани тук. Разликата е, че неговият фокус е в
средносрочен план – статусна промяна за последните 5 години, докато тук фокусът е подългосрочен върху статусната промяна спрямо самото начало на прехода. Вж. Благоев,
Димитър, „Житейски шансове и статусна динамика” в настоящия сборник.
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малност. От друга обаче, „носталгията” към 1989 г. се увеличава и споменът за
статуса през 1989 г. все по-силно го надценява. В този смисъл очертаващата се
от аналитичния поглед върху данните обяснителна хипотеза за едновременното съществуване на тенденции на нормализация и радикализация в българското общество е, че склонността към радикални настроения е по-скоро
подхранвана от продължаващата идеализация на комунистическото минало.

Обобщение
Настоящата разработка се състои от три стъпки, направени въз основата на три последователни и свързани помежду си с набор от идентични въпроси национални представителни проучвания на общественото мнение в
България през 2002, 2006 и 2007 г. Първата стъпка идентифицира чрез набор
от показатели ясна тенденция на относително приближаване към някаква
нормалност на обществото по отношение на неговите възприятия за самото
себе си. Втората стъпка открива контрастни на тези наблюдения, показващи
относително увеличаване или поне стабилност на определени типове радикалност – на ниво оценки, на ниво политически предпочитания и на ниво готовност за действия. Третата стъпка се опитва да предложи начални стъпки на
процес на обясняване на това привидно противоречие между нормализация
и радикалност. Основната хипотеза, на която се натъква аналитичният поглед
върху данните, е, че едновременното съществуване на процеси на нормализация и на радикални настроения може да бъде обяснено с усещането за загуба на статус по време на прехода, дължащо се не толкова на спад на статуса
в днешно време, колкото на идеализация на спомена за статуса по време на
комунизма.
Разбира се, достигането до тази и другите споменати по-горе хипотези
е само необходима първа стъпка в търсенето на обяснение за съчетанието
между нормализация и устойчивостта на радикални настроения. В бъдещата
изследователска работа по темата би трябвало да се изградят и други хипотези, както и да се идентифицира и използва съответният статистически инструментариум за тяхната проверка.
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Отварянето към света и страхът от чуждост
Петя Кабакчиева

1. Питане – от евроентусиазъм към национализъм?
От началото на евроинтеграционните усилия България бе водеща в
своя евроентусиазъм – подкрепа за членството ни в ЕС в последните години
заявяваха между 70 и 80 на сто от попадналите в представителните извадки българи; изследванията регистрираха на всяко едно ниво – национални
и местни елити, обикновени граждани – упование и вяра, че влизането ни в
европейския клуб ще реши много от проблемите ни. То би облекчило и стотиците хиляди българи, които вече се трудеха из оранжериите, строителните
площадки, в къщите на самите европейци. Членството в ЕС бе консенсуално
място във всички предизборни програми, основен проблем бе как да станем
част от „голямото европейско семейство”, бъдещето на България бе неизменно обвързано с тази цел, а националистически формации като Българска националрадикална партия например не се радваха на особен успех.
Но през 2005 и особено през 2006 г. – годината, в която се полагаха големи усилия, за да се избегне евентуалното отлагане на членството в ЕС и налагането на предпазни клаузи, националистическата реторика пое мощен курс
на атака и взе да отеква къде по-мощно, къде по-предпазливо. Някои политици се стреснаха и побързаха да въведат призива за „умерен” и „просветен” национализъм. Постепенно образът на „силна България” започна да се появява
в дясно-лявата партийна реторика, младежи, назоваващи се „гвардия”, започнаха да стягат редици, засили се интересът към „паметта българска” и един
малък проект на чужди експерти, обсъждащ картина за Баташкото клане, внезапно предизвика национален скандал, в който се включиха президентът и
редица национални институции. Какво се случва – след евроентусиазма следва ли цикъл на национализъм в България; нещо обичайно впрочем за всички новоприсъединили се страни; дали „прекрачването на прага на ЕС” – тази
свенлива метафора на присъединяването – започва да плаши и да предизвиква трескава привързаност към вече отворения „дом”, станал част от „общия
европейски дом”; или пък просто мелодраматизираме и широко споделеното
недоверие и омраза към нашите политици (регистрирано от всички изследвания) раждат лидери, които обличат тази омраза в националистическа ре75
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торика. Въобще има ли български национализъм и ако да – какъв е той,
върху какво стъпва, какво го подклажда, доколко е радикален, доколко
има потенции за развитие? Отварянето ни към света – и като пътувания,
и като присъединяване към едно наднационално пространство – какви
нагласи поражда – дали предизвиква страхове или надежди; дали култивира толерантност или стремеж за затваряне? Това са въпросите, на които
този текст ще търси отговор, анализирайки данните от изследването „Състоянието на обществото” (2002–2006–2007).

2. Патриотизъм/национализъм?
Преди да започна с анализ на данните, искам да поставя няколко теоретични въпроса, на които едва ли тук ще дам сериозен отговор, а само ще
щрихирам възможни опции.
Първо, как дефинираме национализма, има ли разлика между понятията
„национализъм” и „патриотизъм”, що за идеология е националистическата.
Второ, какви са причините за възникване на национализмите/патрио
тизмите.
И трето, ако открием националистически нагласи сега, каква е тяхната
специфика, те от същия вид ли са като ранните национализми.
Понятието „национализъм” се появява през XIX век и е обвързано с утвърждаването и възхода на националните държави, с конструирането и отстояването на националната идентичност. С въпроса, що е „национална идентичност” и как става възможна, тя се занимават автори като Ърнест Гелнер,
Бенедикт Андерсън, Ерик Хобсбом, Лиа Гринфийлд, Антъни Смит, като всеки
добавя различни акценти. Споделям виждането, че всяка група, съответно
„ние – идентичност” се конструира, не вярвам в расовите визии за обща кръв
и генотип; приемам тезата на Бенедикт Андерсън, че нацията е „въобразена
общност”: „тя се въобразява като ограничена и суверенна, т.е. политическа;
и като общност – усещане за сплотеност, за силно, хоризонтално другарство
между хора, които не се познават“ (Андерсън, 1998: 23). Въпросът е кога и
защо се появява нужда от такъв тип сплотеност. Според Андерсън национализмът възниква като резултат от залеза на три важни феномена, осигурявали
единството на средновековните религиозни и династически социални формирования – намаляващата роля на свещените езици и религии; намаляващата легитимност на традиционните династии и монархическа власт и разпадането на представата за Свещена история като модел на времето. Иначе
казано, след разпада на предишни саморазбиращи се общности в модерното
време се появява стремеж към нов тип общности, които да създадат наново
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чувство за групова принадлежност. Но този стремеж има и своите прагматични основания – национализмите са резултат от целенасочените усилия
на модернизационни елити да хомогенизират политически, икономически и
културно национална територия, за да участват ефективно във възникващата
глобална икономика. „Въобразената общност” се създава, като се „стандартизира” национално самосъзнание от позициите на зададени като определящи
и всеобщосподелени ценности, норми и език (можем да ги наречем символно
ядро)1. Но въпреки че конструирането на „въобразена общност” от политическите елити е промислен процес, структуриращ светоглед, споделянето на
национализма изглежда спонтанно, а не осъзнато.
Националната идентификация не се вписва много в характеристиките на
другите модерни идеологии. Докато те – либерализмът, комунизмът, социализмът, анархизмът – конструират цялостна, претендираща за универсалност
картина на социалния свят от гледна точка на представата за справедливост
и правилност на социалния ред, национализмът стъпва преди всичко върху
чувство за принадлежност към някаква въобразена „ние-общност”, а не толкова върху разгърната политическа„картина на света” като цяло. Национализмът
е емоционален, отвъд рационалните и прагматични пресмятания, той е жажда за „ние–солидарност” в рамките на конкретна територия и се заявява като
преодоляващ социалните различия, някои дори го определят като алтруистичен (в рамките на собствената нация, разбира се). По генезис, независимо дали
е граждански или етнически, национализмът е обвързан с определен национален суверенитет, т.е. с конкретни териториални граници на нацията-държава, следователно е партикулярно-солидарен в рамките на тези граници,
стъпващ върху презумпцията, че „ние” сме „братя (и сестри)” по територия
и обща идентичност, ясно отграничена от идентичността на други подобно конструирани групи. В този смисъл национализмът е противоположен на
универсалистката логика както на прагматичния и толерантен либерален индивидуализъм, така и на субстанциализиращите класовите различия, но и комунитарната същност на Човека, комунисти („работниците нямат отечество”;
„свободата на всеки е възможна само чрез свободата на всички” – Маркс). И
доколкото е чувство за принадлежност, той не е „длъжен” да бъде последователен и цялостен, спокойно може да се „възпалява” от едни или други, често
пъти несъзнавани, емоции и символи. В този смисъл той функционира повече
като политически мит, създаден по определена технология, ако използваме
1

Известно е, че някои автори правят разлика между хомогенизация, стъпила върху общи
правила и норми за всички граждани на националната държава и полагаща националната идентичност преди всичко като гражданска, и хомогенизация на базата на доминирането на определен етнос, определян по произход и история; в този смисъл националната идентичност се покрива с определена етническа идентичност. Това разграничение
неслучайно е доста оспорвано, в крайна сметка и гражданските национализми измислят
определен национален език, култура и история, които стъпват върху определен етнос; на
свой ред всеки посветен национализъм не оспорва гражданските права.
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анализа на Ернст Касирер. Чувството за национална принадлежност може да
е съграждащо, ако е насочено към създаване на социална кохезия; може да
е отбранително и агресивно, ако се сплотява въз основа на привидени или
реални врагове. Тъкмо защото е емоционален, национализмът стъпва на несъзнавани идентификации, свързани с детски спомени, с любов към конкретни неща, които постепенно стигат до абстракцията за родина; но може да се
изгражда на базата на страхове и омрази към тъмните сенки на заплашителни
„други”. Психологическата канава на национализма не отменя зависимостта
му от различните социални контексти, всеки социален период от XVIII-XIX век
насам задава различни маркери на копнежа към национална солидарност. В
този смисъл национализмът на нашите възрожденци е различен от националния призив на Марсилезата, различен е и от националсоциализма на Хитлер.
Общото изглежда все пак е наличието на криза, особена социална ситуация,
която изисква сплотеност за решаването си.
И тук ще направя все пак разграничението между патриотизъм и национа
лизъм, използвайки книгата на Джон Лукач „Демокрация и популизъм. Страх
и омраза”. Според него патриотизмът е отбранителен, а национализмът е
агресивен. Той цитира Хитлер, който бил казал: „Аз бях националист, но не
бях патриот”. Патриотизмът означава любов към дадена страна с нейните
специфични традиции, и, бих добавила – ясно съзнание за подвижните и субективни граници на тази любов. Национализмът е любов към нещо много
по-трудно осезаемо, към мита за един народ (Лукач:38-39); национализмът е
есенциалистки, той субстанциализира определени характеристики. Патриотизмът е насочен към създаване на социална кохезия; национализмът, тъкмо
защото е есенциалистки, полага други като врагове. Ще говорим за националистически нагласи тогава, когато имаме фиксираност в, и субстанциализация на територия, създаване на мощен национален мит; както и когато „ние
– общността” се консолидира на база „ние” солидарност, стъпила на страх и
омраза към „други”, виждани като врагове.
Последният въпрос – има ли почва за национализъм днес, в епохата
на глобализация и предизвикателства пред националните държави. Гелнер
и Хобсбом бяха убедени, че национализмът отмира. Най новата история, да
вземем за пример само разпада на бивша Югославия и на екс СССР (те далеч
не са единствените примери) показа, че национализмът си е жив и жизнен. И
така стигаме до следващия въпрос – могат ли съвременните национализми да
се мислят по аналогия с национализмите, характерни за националната държава. Споделям тезата на Роджърс Брубейкър (Брубейкър 2006), че новите
национализми, въпреки че изглеждат сходни, рязко се различават от предишните – стремящи се към държава и изграждащи нация национализми, които
стъпват върху единството на нация и държава.Ситуацията в момента е различна – нация и държава не непременно съвпадат, има отвъд държавни национализми и вътрешно държавни различни национализми. Все повече наци78
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онализмът става поле на ожесточена битка между малцинства и мнозинства,
отбелязва Роджърс Брубейкър. В този смисъл съвременните национализми,
за разлика от тези, характерни за възхода на националните държави, които са
хомогенизиращи, са разделящи, подчертаващи различието. Дали това е така,
ще проверим в текста.
И така, тук ни интересува2: какво е отношението на съвременните българи към родината, какви са характеристиките на това отношение, дали има
тяга към патриотизъм от възрожденски тип, обвързан с визия за национален
идеал, или патриотизмът вече е различен; или пък националната идентичност
отстъпва на други идентичности и вече не е актуална. Но най-същественият
от политическа гледна точка въпрос е: има ли националистически нагласи в
смисъла, в който ги дефинирах – фиксираност във и субстанциализация на територия и неприемане, дори омраза към определени групи. Ще се търси връзката между евентуалните националистически нагласи и социалния статус.

3. Отношението на българите към родината – разделянето
на нация и държава?
Ето отговорите на въпроса:

2

40. България според Вас е преди всичко: (до 3 отговора)

2006

2007

1. Семейството ми, родителите

68%

79%

2. Приятелите

25%

38%

3. Селището, мястото, в което съм се родил

29%

31%

4. Спомените ми

10%

13%

5. Страната, родината

42%

30%

6. Хората, българите

19%

12%

7. Българската история и светини

25%

19%

8. Българските народни песни

11%

7%

9. Национален идеал

9%

5%

10. Природата

21%

21%

11. Храната, напитките (киселото мляко, луканка, лютеница, вино, ракия)

7%

7%

12. Друго

1%

1%

Разбира се, давам си сметка за ограниченията на една социологическа анкета, но все пак
тя има предимството, че е представителна, и показва, макар и огрубено, определени масови нагласи.
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Тези данни не показват силни патриотични нагласи. Голямото мнозинство от анкетираните мислят „родината” преди всичко през „рода”, „роднините”, за една трета тя е „родното място”; делът на идентифициращите България
с приятелите значимо нараства през 2007 г. Да, има и немалко отговори, отнасящи се до „страната, родината”, каквото и да значи това, но този тип отговори
намалява с 12 пункта през 2007 г. – дали това е тенденция или случайност е
рано да се каже. Класически политически и културни символи на България
като „национален идеал”„исторически светини”, „народни песни” не са особено на почит, като и при тях се забелязва известен спад през 2007 г. Бих казала,
че е налице едно фамилиарно отношение към България, ценящо конкретното
и близките, а не абстрактното и символическите знаци на националната държава; и като че ли полагащо мисленето на „родината” отвъд териториалните
и΄ граници. Следователно на пръв поглед едва ли можем да очакваме появата
на патриотизъм, стъпващ върху класическите „стълбове” на националната държава – територия; създадена национална история и култура; национален идеал. Иначе казано, едва ли можем да очакваме масово заплесване по
позитивен национален проект. Дали може да се появи негативен национализъм, стъпващ върху омраза, ще коментирам след малко.
Интересното тук е, като се вгледаме в двумерните разпределения от 2006 г.,
че хората, които мислят България през „история, светини”, както и през „национален идеал”, са преди всичко висшисти, с високи доходи, служители, учащи. Това мислене не е характерно за хората с нисък социален статус – бедни
и недобре образовани. От симпатизантите на партии най-голяма потребност от
национален идеал имат привържениците на ГЕРБ и на БСП, а не тези на „Атака“.
Все пак, за да не останем само до този малко насилен избор, проверяваме нагласите към родината с още няколко индикатора. Задаваме двойки твърдения, чиято цел е да установи наличието или не на национален комплекс
или напротив – чувство за национална гордост, което, както ще се види от
първото твърдение, може да стигне до фанатизъм. Иначе казано, тези индикатори трябва да измерят „топлината” на националната принадлежност, на „ниебългарите” идентичност. От друга страна, има въпрос, който специално се фокусира върху значението на територията на България за интервюираните, за
да види до каква степен националната принадлежност се мисли класически
– обвързана с определени граници на конкретна държава.
Моля за всяка от следните двойки твърдения посочете онова,
което е по-близо до вашето мнение.
5. България е над всичко

25%

6. Най-важно за мен е семейството и приятелите

72%
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Отново констатираме липсата на горещ патриотичен плам сред голямата
част от интервюираните. А ако сравним с отговорите на въпроса: Каква кауза
сте склонни да подкрепите или подкрепяте (повече от един отговор)?, ще
видим, че тези, за които България е кауза, са още по-малко – склонните да
подкрепят „национално-патриотична кауза” са 12,3 на сто, като тя е четвърта по популярност. „България над всичко” най много се споделя от привърженици на БСП, НДСВ и „Атака“, по-скоро заможни, отколкото бедни, с висше
образование, над 50 години. Отстояващите национално-патриотична кауза са
сред привържениците на „Атака“, отново с по-високо образование, сравнително заможни.
Отговорите на следващите твърдения променят картината – няма фанатичен патриотизъм, но има добро национално самочувствие.
9. Ние, българите, сме една от най-способните нации

74%

10. Българска работа ли е, не ми я хвали

20%

11. Горд съм, че съм българин

78%

12. Не се гордея, че съм българин

17,5%

13. България е земен рай

57,5%

14. България е страна като всички останали

38,3%

Хората, които демонстрират добро самочувствие, са отново по-скоро
заможни, отколкото бедни, със средно и висше образование, над 50 години,
софиянците преобладават, поддръжници на БСП и ГЕРБ.
Малко насилващият в търсенето на локална/национална/наднационална идентичност следващ въпрос, взет от изследванията на Евробарометър,
показва все пак доминиране на националната идентичност, но за по-малко от
половината от анкетираните, не малък дял, предпочитащи локалната си идентичност, и 15 на сто хора с космополитно съзнание – разбира се, преобладаващо висшисти, млади хора, софиянци, почитатели на старите десни партии, с
цялата условност на това твърдение, тъй като техният процент е минимален.
Но сякаш няма фиксация в националната идентичност.
40. Вие се чувствате преди всичко като:
1. Свързан със селището откъде сте родом (пример – бургазлия, варненец, софиянец и т.н.)

28%

2. Свързан с определена географска област, откъде сте (например родопчанин,
тракиец, добруджанец)

6,7%

3. Българин

46,4%

4. Българин, но и европеец

8.6%
следва »
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5. Европеец

1,6%

6. Гражданин на света

4,5%

99. Не се определям в такива категории

12%

Данните от следващия въпрос препотвърждават констатираното по-горе различно отношение към България – за половината от хората конкретната
територия, наречена България, вече няма съществено значение, за сметка на
значимостта на работата им и на хората, с които живеят.
25. Кое от следните твърдения е най-близко до вашето мнение? (един отговор)

2006

2007

1. За мен не е толкова важно къде живея, важно е с какви хора съм

25 %

19%

2. За мен преди всичко е важно какво работя, а не толкова
къде живея (дали живея в България – 2007)

27%

18%

3. Мястото (селото, града), в което живея сега, е изключително важно за мен

20%

18%

4. Не мога да живея другаде освен, в България

37%

51%

Човек остава с впечатлението, че за голяма част от анкетираните мобилността е приемлива и втренчването в мястото на живеене е излишно. Наричам
далите първите два отговора „мобилни”, а другите – „почвеници”, корелационният анализ показва много различно поведение на тези две групи. Значими
фактори при определянето на тези две групи са възрастта и етносът. Колкото
по-млад е анкетираният, толкова по-значими за него са хората, с които живее
и работата. Не е изненадващо, че най привързани към България са българите
– 53 на сто; следвани от турците – 40,6; накрая са ромите – 31 на сто (корелациите са от 2007).
Дотук ситуацията изглежда така – повечето българи се гордеят с националната си принадлежност, но тя не изглежда обвързана непременно с
територията на държавата България. Т.е. възможно е да наблюдаваме откъсване на националната идентичност, любовта към нацията и българското от идентификацията с българската държава. И това не е само израз на
популярното „Страната ни е хубава, ама държавата е скапана”, доказвано и от
ниското доверие към държавните институции; а вероятно отразява възможността да пътуваш отвъд границите на тази държава, изразява усещането за
хлабава привързаност към територията, отвореност към света. Да проверим
тази хипотеза.
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4. Отварянето към света
Данните показват, че чужбината престава да бъде много чуждо място в
сравнение, разбира се, с преди – броят на хората, били в чужбина, се е увеличил 3 пъти през 2007 г. в сравнение с 2002 г.
Пътували ли сте през последната година в чужбина?

2007

2006

2002

Да

14%

10%

5%

Не

86%

89%

Без отговор

0%

1%

Пътуват в чужбина най-вече живеещите в София, хората до 50 години,
тези с по-високо образование. На пръв поглед 14 на сто пътували в чужбина
не е висок процент, но да не забравяме трудовите мигранти, които работят
навън и чийто брой варира между 500 000 и милион. Така че от тези позиции
„чужбината” е близка вече за доста българи. Възможно е да се приближи още
повече, затова да проследим нагласите за миграция. Класическият индикатор
за измерването им ясно показва намаляване на процента на потенциалните
емигранти, като процентът на желаещите да напуснат за постоянно страната
и да се заселят другаде е практически минимален; стабилен остава делът на
временните емигранти – 12 на сто.
21. Някои хора емигрират от страната, други са решили да
останат. Кой от следните варианти е най-близък до вашия?
(един отговор)

2002

2006

2007

1. Решил съм да напусна за постоянно страната и съм предприел
вече конкретни стъпки

3%

1%

1%

2. Искам да напусна за постоянно страната, но не съм направил
нищо конкретно

20%

5%

6%

12%

12%

3. Решил съм да замина временно да работя в чужбина
4. Ще остана да живея тук

74%

71%

80%

Без отговор

3%

11%

1%

Явно тенденцията е към временна миграция, която в условията на членство в ЕС вероятно ще стане нещо нормално. Данните от 2007 г. показват, че
най-склонни към емиграция, нормално, са младите хора до 30 г.; живеещите в
областен и малък град; хората със средно и висше образование; няма съществени разлики по пол. Подчертавам, че софиянци пътуват най много в чужби83
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на, а хората от по-малките градове искат да работят там. Най-интересното е,
но това се потвърждава и от други изследвания на потенциалната миграция,
че най-голямо желание да отидат да работят временно в чужбина имат хората
със среден месечен доход на член на домакинството под 100 лева; и тези със
сравнително по-високи доходи – между 300 и 500 и между 500 и 800 лева,
т.е. временната трудова миграция се мисли, освен като спасение от бедност
или безработица, и като средство за повишаване на материалния стандарт; или възможност за пътуване; или с други мотиви, различни от икономическите. Това означава, че временната трудова миграция се превръща в
нормално явление, тя не е бягство от безработица или мизерия; а вероятно за
младите става част от стила на живот.
24. Познавате ли хора, които работят в чужбина? (всеки верен отговор)

2006

2007

1. Да, мои далечни познати работят в чужбина

34%

30%

2. Да, приятели, съседи, близки на семейството ни работят в чужбина

46%

52%

3. Да, член от семейството ни работи в чужбина

14%

14 %

4. Не познавам

16%

20%

Няма покачване на броя на хората, работещи в чужбина, след приемането ни в ЕС – почти всички изследвания, както и това, показват, че процентът
на работещите в чужбина в момента е 14 на сто, тъй като индикаторът за член
на семейството, работещ в чужбина, е най-точен. Близо една трета от турците, живеещи в България, имат член на семейството, който работи в чужбина.
Обикновено значимостта на работата в чужбина се измерва с парите, които
нашите емигранти пращат; но според мен тя има и друго значимо измерение
– фактът, че около 80 на сто от хората имат познат, работещ в чужбина, показва, че за голямото мнозинство от българите „чужбината” става част от всекидневието им; светът се е отворил и присъства вече в домовете на много хора
чрез разказите на техни близки и познати, живеещи извън България.
Нашият въпрос е дали това отваряне към света води и до отваряне на
нашия свят към чуждите? Оказва се, че това не е така.
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5. Страхът от „чуждите”
Да видим отговорите на следните два въпроса.
41. Моля, за всяка от следните двойки твърдения посочете онова,
което е по-близо до вашето мнение.

2006

2007

Не е добре, че в България започнаха да се заселват твърде много чужденци

51 %

46%

Добре е, че страната се отвори и в България започнаха
да живеят доста чужденци

45 %

50%

Без отговор

4%

4%

41. Моля, за всяка от следните двойки твърдения посочете онова,
което е по-близо до вашето мнение.

2006

2007

Съгласен съм земята да се продава на чужденци

30 %

30%

Не съм съгласен земята да се продава на чужденци

67 %

67%

Без отговор

3%

3%

Вижда се, че, от една страна, сякаш няма фиксация в родната територия,
в мястото на живеене, от друга страна обаче, има страх от нахлуване в тази
територия и още повече от завземане, заселване на нашата земя. Когато човек оценява за себе си какво е за него/нея България, територията за повечето
хора сякаш няма значение; но когато мисли през групата на чужденци, идващи
тук, купуващи, българската земя, изведнъж териториалната земя придобива
значимост. Така че трябва да коригирам извода за това, че сякаш няма почва
за националистичен проект – при определени обстоятелства територията
се превръща в „свещена земя” и се оказва важна като някакво последно убежище, като някакъв абстрактен дом, знак на границите на „нашето”, което ни
задава принадлежност. Ние можем да излизаме – като индивиди, но има ограденост на „нашето” – като колективно исторически съпреживяно място.
Най-отворени към чужденците са хората, живеещи на село, а не тези
от столицата – вероятно защото чужденците се заселват там, купуват земя и
къщи, а и оживяват скучноватото всекидневие; младите, висшистите, ромите.
Най–затворени и „пазещи”„земята” си са симпатизантите на „Атака“ и БСП.
Двумерните разпределения от 2006 г. показват, че фактът, че познаваш
хора, работещи в чужбина, не е фактор за по-толерантно отношение към
чужденците. Все пак тези, които твърдят, че член на семейството им работи в
чужбина, са малко по-толерантни към заселването на чужденци, но не и към
продажбата на земя на чужденци.
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Но толерантността към чужденците зависи от това, дали си „мобилен”
или „почвеник”. „Мобилните” са младите – до 40 год., те са поддръжници на
членството ни в ЕС и са по-толерантни към чужденците. „Почвениците” са възрастни, с ниско образование, бедни, скептични (40 на сто) спрямо членството
ни в ЕС и отхвърлят чужденците. Излиза, че не съзнанието за диаспора води
до отваряне към света, а нагласата да се движиш, надеждата, желанието да
излезеш.
Изследването от 2007 г. показва много голяма социална дистанция
спрямо определени малцинства, живеещи в страната, подробно описана от
А. Пампоров в статията му в настоящата книга. Най-малка е дистанцията спрямо славяните и християните, вероятно защото ги мислим за сродни. Колкото
по-далечни са чужденците, толкова по-негативни са нагласите – най-неприемани са виетнамци и китайци, до степен, която напомня расистко изключване. Другите „чужди” са ромите. Тук няма да повтарям анализа на А. Пампоров,
ще спомена само, че в изследването от 2006 г. 48 на сто отговарят, че изпитват
към ромите недоверие и омраза, по-мразени са само политиците – 62 на сто
хранят към тях такива чувства. Българите отхвърлят малцинствата и чужденците – етническата група се е самозатворила, тя не допуска чужди хора в
семейството си.
Страхът от „чуждото”, част от което ставаме, влизайки в ЕС, бележи и отношението към ЕС.
33. В редица случаи България трябва да избира и да заема строго определени позиции.
Коя от следните възможности за развитие на страната и΄ дава според вас по-добри шансове?
2006

2002

1) Положението на България може да се подобри, ако се интегрира с ЕС,
НАТО, дори и това да изисква да изпълним някои условия

59%

59%

2) Положението на България може да се подобри само ако страната
престане да се съобразява с ЕС, НАТО, дори и това да ни постави в изолация

36%

26%

Без отговор

5%

15%

Вижда се увеличаването на дела на хората, които искат да се самозатворим – страхът от чуждия свят, част от който реално ставаме, а не просто бленуваме, предизвиква този насилен национализъм, който не търси проект, а е
израз на страх от съизмерване. Когато „светлото бъдеще” е натоварено с толкова много надежди, превръщането му в настояще крие опасността от големи
разочарования. И това се и случва. Ето таблицата на позитивите и негативите
от влизането ни в ЕС.
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Плюсове от влизането ни в ЕС:

2007

2006

Ще действат европейските правила и стандарти

41%

45%

Човек ще може свободно да живее и работи в цяла Европа

46%

38%

Децата ни ще живеят в по-уреден свят

34%

31%

Ще намалее корупцията

22%

23%

Ще има повече работа

21%

22%

Администрацията ще стане по-ефективна

16%

20%

Ще се повиши материалното ни равнище, ще станем по-богати

14%

17%

Ще придобием по-голямо самочувствие

16%

13%

Друго

2%

2%

Няма съществени плюсове

36%

28%

Минуси от влизането в ЕС:

2007

2006

Животът ще поскъпне

78%

74%

Ще фалират предприятия

33%

39%

Ще станем слуги на богатите европейци

36%

36%

Ще загине селското ни стопанство

26%

24%

Ще се увеличи безработицата

21%

23%

Ще загубим националния си суверенитет

12%

19%

Ще ни забранят шкембе чорбата, домашната ракия

11%

11%

Ще се увеличи бюрокрацията

18%

9%

Друго

2%

2%

Няма съществени минуси

14%

12%

От двете таблици се вижда, че страховете не са малко; за повече от една
трета от хората влизането ни в ЕС не носи съществени предимства, има огледални страхове и надежди, но има и съществени разлики – плюсовете от ЕС
се мислят преди всичко през свобода на движение, през правила и стандарти,
през бъдеще на децата, докато минусите засягат най-вече материалното ни
благополучие – точно обратното на доскорошните ни въжделения. Ще станем по-бедни в един подреден и уреден свят – като че ли това са посланията
и те скрито съдържат горчивото усещане, че май не сме готови за този ЕС,
ако и толкова да го искахме. Оттук ожесточението към политиците може да
се усили, а не да породи топли благодарности, че те са отвели европейския
по произход, но не и по съдба български народ в „обетованата земя”. И тогава
страхът от чуждото ще се смеси с омразата към тези, които са ни от-чуждили
от тази „обетована земя”, макар и да сме я постигнали, тези чужденци в ро87
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дината си – българските политици, постигнали европейския стандарт, но не
и „обикновените”, „средностатистическите”, „честните” и т.н. българи. Тогава
е възможно да наблюдаваме още по-гневни изблици срещу политиците, въпросът е до каква степен те могат да се радикализират. На този въпрос ще се
опитам да дам отговор след малко.
И така, данните дотук показват, че за мнозинството анкетирани няма значим патриотичен проект, родината е равна преди всичко на рода, близките и
приятелите, родното място; а не се мисли като цяло през националната държава България; държавата се е откъснала от нацията си; българите са горди
със себе си, но не вярват на политиците и държавните институции. В посока
на една такава теза говори и изключително голямата регионално – географско диференциация, регистрирана от Състоянието на обществото, на която
специално внимание обръща в текста си Боряна Димитрова – София е отделна „страна”. Националното е фамилиарно и земляческо, в този смисъл то изглежда партикулярно, отвъд идеята за „въобразена политическа общност”
по Андерсън – нацията не се мисли като „ограничена и суверенна”, а и сякаш
няма и „усещане за сплотеност, за силно, хоризонтално другарство между
хора, които не се познават“. „Гордея се, че съм българин” едва ли изразява
усещане за заедност, а по-скоро е израз на признание на определени качества, които „българскостта” е формирала. Дотук сякаш няма какво да възпламени националистически плам, а по-скоро националното се свива постфактум
до близкото, „своето”, рода.
Обаче страната се е отворила към света и за пътуващите навън границите нямат значение. Но тази отвореност плаши свилото се до близките и семейството „национално”, тъкмо защото границите са несигурни и не само „ние”
излизаме, но отвън могат да „нахлуят”„други”, които да заселят, закупят „земята ни”. И тогава се появява съзнание за „наше”, ограденост – земята си е наша,
страната си е наша. Има отваряне към света и страх от чуждите, различните.
Тъкмо свиването на националното до семейството го прави уязвимо и
когато семейството си представя чужденците, които нахлуват, или ромите до оградата си, възможно е защитата на „родата” да експанзира наново
до защита на родината и да развие мощна националистическа идеология.
Иначе казано, идеята, представата за националното оперира поне на два
режима – един „свит”, фамилиарен; и един латентен, който „въобразява”
„класическа” национална общност, която обаче се сплотява срещу привидени като „чужди” групи. Точно този втори режим е опасен, защото той е разделящ, подчертаващ различието, ако си спомним тезата на Брубейкър, и ако
върху него стъпи национализъм, то той обикновено става поле на ожесточена
битка между малцинства и мнозинства.
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6. Страхът от съвременността и връщането към „близкото”

Доколко са важни за Вас: (отговаря се за всеки ред)

Много важно

В известна степен
важно

Не е важно

Без отговор

За да можем да отговорим на въпроса, какви са перспективите за развитие на националистически настроения и идеология, трябва да се опитаме да
потърсим и други причини за констатираните нагласи. Дотук тезата е, че отварянето към света плаши и въобразява чужда опасност. Да поразсъждаваме още.
Да се вгледаме във въпрос, търсещ значимостта на определени ценности.

Доброто образование – 2006 г.

61%

28%

10%

1%

Доброто образование – 2007 г.

61%

29%

9%

1%

Постигането на висок материален стандарт – 2006 г.

56%

35%

7%

2%

Постигането на висок материален стандарт – 2007 г.

60%

34%

5%

1%

Приятелите – 2006 г.

60%

37%

2%

1%

Приятелите – 2007 г.

61%

34%

4%

1%

Издигане в работата, заемането на по-висок пост – 2006 г.

34%

43%

21%

3%

Издигане в работата, заемането на по-висок пост – 2007 г.

34%

40%

23%

3%

Сигурността – 2006 г.

83%

15%

1%

1%

Сигурността – 2007 г.

79%

18%

1%

2%

Да живееш интересно – 2006 г.

41%

41%

15%

3%

Да живееш интересно – 2007 г.

43%

40%

15%

2%

Сплотеното семейство – 2006 г.

84%

14%

1%

1%

Сплотеното семейство – 2007 г.

84%

13%

2%

1%

Да си уважаван от хората – 2006 г.

64%

32%

2%

2%

Да си уважаван от хората – 2007 г.

69%

26%

3%

2%

Да променяш нещата в живота – 2006 г.

41%

45%

10%

4%

Да променяш нещата в живота – 2007 г.

46%

42%

9%

3%

Връзките с правилните хора – 2006 г.

51%

35%

9%

4%

Връзките с правилните хора – 2007 г.

53%

35%

9%

3%
следва »
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Спокойствието – 2006 г.

82%

16%

1%

2%

Спокойствието – 2007 г.

79%

18%

2%

1%

Правото да избираш – 2006 г.

61%

31%

5%

4%

Правото да избираш – 2007 г.

63%

28%

6%

3%

Този въпрос ще ми служи за ключ за обяснение на коментираните досега
данни.
Ценностите затова са ценности, за да не са подвластни на бърза промяна
– няма съществени разлики в отговорите от 2006 и 2007 г. Точно огледални са
най-ниско „класираните” и най-значимите ценности – не кариерата, а семейството; не промяната, а сигурността; не интересният живот, а спокойствието.
Най-големите опасения на хората, според отговорите на друг въпрос, са
свързани с мисълта, че животът ще става все по несигурен; на второ място
е страхът, че престъпността ще нараства. Вероятно се ревитализира старата
максима „Моят дом е моята крепост”, която остава сравнително стабилна в несигурния свят. На семейството си човек може да разчита – доверието в роднините има средна стойност, от 10 максимална, 7,4 за 2002 г.; 7 за 2006 г.; около
8 за 2007 г. Родината – това е семейството, най-значимата ценност – пак
семейството, убежището на доверието – отново семейството.
Въобще доверието към околните става основен критерий в организа
цията на социалния живот, нещо, което не изненадва и е коментирано от много социални учени, да споменем само Франсис Фукуяма. И политическото се
свежда до персонално доверие – данните показват, че когато гласуват на избори, все по-важно за хората става доверието към политиците и към личността на лидера на партията.
Оказва се, че съвременното динамично, глобализиращо се, консумативно, рисково общество предизвиква една по-скоро предмодерна реакция – затваряне в сигурното, в познатото, търсене на спокойствие, връщане в семейството.
Многото рискове пораждат копнеж към сигурност.
Постоянстващата промяна (по-скоро трансформация, а не преход) –
стремеж към спокойствие.
Отвореността към света – затвореност в познатото.
Разочарованието от партиите и политическото управление – персонификация на политиката, доверие в хора, а не в политики.
Можем ли да интерпретираме това като посткомунистическа носталгия?
За електората на БСП това вероятно е така, но за останалите едва ли – мисля,
че това е ефект от посткомунистическото, постпреходно, постмодерно общество, в което живеем; израз е на умора от несигурността, динамиката, отвореността, търсене на кът, който да те защити. В тези нагласи няма сакрализиране
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на ценности, но няма и утопии, няма модерно автономно самоотстояване в
името на бъдеще, а има копнеж по доверие към хора, по спокойно, уютно настояще, стремеж към убежище.
Този процес предефинира политическото като копнеж по общност, в която отношенията не са опосредени през партии и институции, а в нея всички трябва да си имат доверие. Някой трябва да носи персонална отговорност
за тази общност и да се грижи за членовете и’, като тази грижа е прагматична и
ситуативна, за проблемите ни „тук и сега” , отвъд принципи и ценности, отвъд
големи идеологии. Като че ли имаме версия на връщане към предмодерната
задружност, една утопия на предмодерността, която е чужда на модерната националистическа политическа общност. В тази желана като сплотена
„семейна” общност всяко нахлуване на други, особено на непознати, далечни
„други” би било опасно и ще предизвика тревожност.

7. Заключение – перспективите
пред българските национализми
Какво се установи досега?
Като цяло голямата част от анкетираните имат национално самочувствие за достойнствата си – като българи и като българска нация. Това самочувствие обаче не се обвързва с идентификация с държавата, за тях България
означава преди всичко семейство, близки, приятели. Като вземем предвид
ниското доверие към държавните институции и към политиците, както и голямата регионална диференциация, можем да твърдим, че идеята за нация
не се обвързва с държава, националната държава се е разпаднала на нация и
държава. Нещо повече, установеното „свиване” на визията за България до семейството, приятелите, родното място навежда на мисълта, че като че ли е налице денационализиране на българите, ако точката за сравнение е модерната
нация като въобразена политическа общност, свързваща хората, обитаващи
определена територия. Сякаш оставането при семейството и родното място е
достатъчно, за да се чувстваш българин, сякаш националното се е разпаднало
на родови и местни истории, релокализирало и рефамилиаризирало се е. Дотук можем да заключим, че ако това е така, няма място както за патриотични
утопии, така и за националистически изблици, с изключение на около 15-20
на сто от хората, които имат нужда от позитивна въображаема национална
идентификация – за тях ще стане дума след малко.
Но, както видяхме, в съзнанието на интервюираните много мощна е метафората за семейството, съчетана с копнеж към сигурност и спокойствие.
Това за мен е знак за самозатваряне, укрепване дори, в семейната общност,
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дори и това семейство да е пръснато по света. Питам се дали това втренчване в семейството не може да реетнизира „свития” национализъм, дали
няма да се обърне перспективата? Докато модерните нации се създават, като
преодоляват партикулярността на локалното, създават общ надродов и надлокален произход, който се превръща и разгръща в национална история, и
закрепват новосъздадената въобразена общност в определена територия,
дали в момента не се случва обратното – вече съществуващата и утвърдена
национална „родина” се свежда до „родата”, „родителите” и оттам не може ли
да се направи преход към „родовата” кръв? И тогава етническото ще е белег за
разпознаване, независимо на коя територия човек се намира, т.е. върви се не
просто към откъсване на нацията от държавата, но и към етническа идентификация отвъд територията, по-точно, където и да се намира човек, той
ще разпознава етнически себеподобните си. Иначе казано, националното се
етнизира и на едно ниво се детериториализира. Като че ли този процес е
най-ясно изразен при българите, тъкмо защото те са доминиращата група, но
подобни тенденции се забелязват и сред турската етническа група, по-малко сред ромите. Реетнизирането на националното е опасен процес, защото
крие риска да се наруши гражданската идентичност на нацията, да започне
както нездрав спор за гражданските права, така и реалното им нарушаване.
Когато се появяват други етноси, разпознавани като „чужди” които завоюват
„наша територия” (макар че може би територията се превръща по-скоро в
символ на „нашето”, отколкото да се мисли буквално), под „заплахата” на „идващите” и „размножаващите се”„чужди”, значимостта на териториална България
се възвръща и тогава етнизираното „българско” може да експанзира до класически форми на агресивен национализъм, който да положи „чуждите” като
врагове. Така че имаме два възможни сценария. При първия едва ли ще сме
свидетели на разгръщане на голяма и мощна националистическа идеология,
а по-скоро на малки, местни етнически сблъсъци, които могат да се провокират от най-различни събития. Но ако процесът на „свиване” на мислената като
българска нация се осъзнае като процес на изчезване или превръщането и΄ от
голяма обединяваща общност в „малцинство”, то тогава може да се възроди
травматичният национализъм на оцеляването, който да катализира вече поконсолидиран етнически сблъсък между „реални” малцинства – роми, турци,
новопристигнали чужденци; и „потенциално” малцинство – българите.
Изследване на предизвикателствата на новите национализми към Академичната лига за Югоизточна Европа, провеждано от екип от 24 души с ръководител Александър Кьосев, показва, че има доста и най-разнообразни актьори – от официални лица, през медийно значими публични фигури, различни
субкултурни групи и комерсиални агенти, които „приватизират” патриотична
и активно използват националистическа реторика, опитвайки се да консолидират групи поддръжници.3 До каква степен те ще успеят в тези си усилия,
3

Изследването е финансирано от Тръста за демокрация за Централна и Източна Европа и
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бъдещето ще покаже. А при оценката на бъдещите тенденции подходът на
Роджърс Брубейкър би бил много полезен.
Роджърс Брубейкър твърди, че трябва „да се отдаде дължимата важност
както на структурата, така и на случайността при анализа на националния въпрос в Източна Европа и в постсъветска Евразия”.„Социалната наука и история
та трябва да разпознаят и да теоретизират решаващата причинна значимост
на случайността, вътрешноприсъща на социалното и политическо действие,
без да пренебрегват мощното структуриране на релационните полета, в които се осъществяват действието и борбата.” (Брубейкър 2004: 141) Ако приложа
този подход в нашия случай, структурирането на релационните полета у
нас е по-посока на откъсване на нацията от държавата, етнизирането на
нацията и детериториализацията и’ ; институционалната регулация на
този структурен контекст все още е националната държава с доминиращо мнозинство и признаване на правата на малцинствата, без обаче да е
налице същинска мултикултурна държава. Иначе казано, има противоречие
между структуриращите тенденции и тяхната регулация, по което трябва
да се мисли и да се предложи решение. Това противоречие крие опасност случайно събитие да отприщи нежелани процеси. Нашето питане тогава е дали
може да има катализатор, който да изиграе ролята на случайно събитие и да
отключи по-значими етнически сблъсъци? Доколко могат да се реактивират и
радикализират тези скрити, не толкова модерно-националистически, колкото етно-националистически настроения? Вероятно това ще зависи от мащаба
на етническия сблъсък и от наличието на твърд „етнически” лидер, ползващ се
с доверието на много хора, който да капитализира събитието, мобилизирайки хората зад себе си. Най радикалните групи, които биха подкрепили такова
действие, са нискообразовани, пенсионери, безработни, бедни, основно политическа сила, привиждана като водач на такова движение засега е „Атака“.
Все пак на мен не ми се струва вероятно такова развитие на събитията поради
няколко причини. Първо, копнежът по спокойствие и битови радости, който
изследването установи, както и нормализацията на икономическото положение, е естествена бариера пред радикализиране на нагласите. Второ, лидерите толкова бързо се износват в българския политически живот, че едва ли
някой може да мобилизира големи групи от хора. Трето, членството в ЕС все
още има дисциплинираща роля. И последно, тъкмо защото национализмът
не просто се е етнизирал, а се е свил, за да експанзира наново, той трябва да
измисли, въобрази значим голям и страховит „враг”, спрямо който да се мобилизира като ответна голяма „бойна общност”; а за да се случи това, трябва да
се появи изключителна ситуация. Тъй като национализмите са локални, то и
значимите врагове са контекстуално местни и много – циганите, турците, евобедини усилията на учители и изследователи в опита им да разберат новите национализми. Много интересните изследвания на случаи могат да се намерят на сайта на Академичната лига за Югоизточна Европа: http://www.seal-sofia.org
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реите, Световна банка и т.н. Възможни са по-скоро, пак повтарям, етнически
сблъсъци на място; и тъй като най-мразените „чужди” засега са политиците,
идеологическото опаковане на тези сблъсъци би било националпопулистко. Все
пак опасността от националистическо припламване не бива да се подценява.
Както отбелязах, 15-20 на сто от интервюираните имат желание за позитивен патриотичен проект от класически модерен тип, стремящ се да възстанови, затвърди нацията като въобразена общност въз основата на гордостта
от националната ни история и светини; и полагането на национален идеал.
Мислещите в тези категории са съвършено различни от радикалните националисти, споменати по-горе – тази група се състои от висшисти, с по-висок социален доход, които оценяват материалното си положение като по-високо от
средното, симпатизанти на Коалиция за България и ГЕРБ. Сред тях атакистите
са малко.
И последен въпрос – имат ли бъдеще националистическите партии в
България?
Една от значимите разлики в нагласите на интервюираните през 2007 г.
спрямо 2002 г. засяга двукратното намаляване на дела на хората, гласуващи
за принципи и ценности, отстоявани от партията или кандидатите, които те
подкрепят – през 2007 г. те са едва 11 на сто. През 2007 г. доминиращият политически избор се свежда до два варианта: или да не се гласува – 27 на сто;
или да се гласува въз основа на личното доверие към кандидатите или към
лидера на определена партия – общо 34 на сто. Това означава, че българският
политически живот се е деидеологизирал, постепенно затихва; или се свежда
до емоционални отношения на доверие и симпатия. Тъй като национализмът,
както казахме, е по-скоро емоция, отколкото класическа политическа идеология, много е възможно политическите лидери и партии да започнат да използват патриотична и националистическа реторика с идеята да привлекат
ако не интелектуално и идеологически избиратели, то поне емоционално. Но
за да е успешна тази емоционална атака, преди всичко трябва да имат доверието на хората.
Както се вижда от по-предишния параграф, вероятно около 15-20 на сто
от гражданите на България биха подкрепили една пропатриотична партия,
стъпила върху ценностите на модерната национала държава – пропагандираща националната история, защитаваща националните славни места (няма
да навлизам тук в дискусия какво е мит и какво не е), отстояваща национален
идеал, вероятно икономически протекционистка. Реториката и поведението
на президента Първанов са адресирани към тази група, видяхме, че в такава
нагласа е пресечната точка на симпатизанти на ГЕРБ и Коалиция за България,
а това означава, че една такава партия би изтеглила електорат от тези партии,
но не би засегнала електората на „Атака“.
Що се отнася до агресивно етнико-националистически партии – а такава
безспорно е Български национален съюз, – по-скоро мисля, че тъкмо защо94
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то национализмът, за който говорих, е фамилиарен и свит и откриването на
„чуждите” е винаги локално, ситуационно, те не могат да консолидират партийно подкрепящи ги групи, но могат да са активни катализатори, „подстрекатели” и „герои” в местни локални битки. Може би биха имали влияние на
местно ниво, както това се случва с ВМРО, но трудно ще постигат национално
представителство. „Атака“ е популярна не толкова защото е националистическа и консолидира „етническите българи”, а защото атакува досегашните елити, справедливостта на прехода. И затова влизането и΄ във властта и΄ отнема
привърженици.
За мен лично сериозният проблем е етнизацията на национализмите, и
тъй като хомогенизиращият потенциал на националната държава е намалял,
все пак, повтарям, ситуацията е латентно взривоопасна от гледна точка на
възможни етнически сблъсъци, а и от гледна точка на въобразяване на мощен враг, консолидиращ големи групи от хора. Изходът е или в деетнизиране
на политическото, медийното, институционалното говорене – да се обсъждат
проблемите на социални групи, а не на етноси и да се отстоява гражданската идентичност на нацията; или във възпитание в ценностите и нормите на
мултикултурализма; възможно е да се съчетаят и двете, но пък е най-трудно
постижимо. И при двата случая новата отговорност на елитите е не да конструират въображаема общност по модела на националната държава отпреди два века, като особено опасно е да я конструират върху моноетнически национален проект; а да посредничат между различните етнически общности,
да модерират и медиират техни възможни дискусии. Ако има нов национален
проект, то той трябва да е гражданско-индивидуалистичен, ако мога така да
се изразя, либерално-толерантно-социалносолидарно-патриотичен. Но това
е тема за други размисли и за друг текст.
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Нещо старо, нещо ново, нещо за съседите –
българският етнически модел през призмата
на социалните дистанции
Алексей Пампоров

При изследването на социалните дистанции, положителната нагласа за
сключване на брак с представителите на други етнически групи – традицион
ни малцинства или имигрантски общности – се приема като белег за интеграция на дадената група. От друга страна, нагласата за прогонване на определена етническа група от дадена страна (Bogardus 1925b) или нагласата за
избиването и΄ (Dodd & Nehnevajsa 1954) се приемат като белег за съществуването на негативни стереотипи и непреодолими расови или етнически предразсъдъци. В основата на социалните дистанции стоят предимно културните
традиции и възприетите в процеса на социализация ценностни ориентации,
представи и вярвания. Върху тях обаче значително влияние оказва както личният опит, така и публичният дискурс, формиран в средствата за масова информация (Bogardus 1925a).
Изследването на етническите дистанции посредством„скала на Богардус”
навлиза като академична практика в България едва след 1989 г. успоредно с
„разопаковането” на етничността и преоткриването на „другите” етноси (Фотев 1994). В един относително кратък интервал от време (1992-2007) са реали
зирани осем национално представителни изследвания и няколко изследвания на специфични социални групи. За съжаление изследователският екип,
въвел скалата на Богардус в България, се опитва да я адаптира към българския
контекст, но начинът, по-който е направено това, на практика нарушава оригиналната методология на Богардус, утвърдена в международната практика
(Bogardus 1959), което лишава българските изследвания от възможността за
адекватна съпоставка на данните с международните изследвания (Пампоров 2007). Следващите проучвания повтарят грешката, за да запазят възможността за съпоставка с първото изследване през 1992 г., като по този начин
се натрупват данни, които имат три съществени недостатъка. (1) Утвърждава
се модел на скала с шест степени (при 7 или 9 степени в международните изследвания), при която част от позициите са с разменени места. (2) Въпросите
биват задавани на блоков принцип в мини-панели с 6 въпроса, а етническите
групи биват ранжирани според своя социален престиж – започвайки с „българи” и завършвайки с „роми”. (3) Стереотипът за престижа и значимостта на
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етническите групи води до стесняване на фокуса на изследванията върху трите
основни етнически групи в страната (българи, турци, роми) или в най-добрия
случай е включена и групата на помаците посредством разграничаването на
българите на християни и мюсюлмани. Нещо повече, поради големите социални дистанции спрямо ромите обикновено анализите са съсредоточени върху
резултатите, които касаят тях и социалното им изключване (Томова 2000; Томова & Янакиев 2002; Коен 2005; Митев 2005; Пампоров 2007).
Присъединяването на България към страните от Европейския съюз,
актуалните миграционни процеси и отварянето на границите и трудовите
пазари обаче изисква прецизиране на изследователския инструментариум,
така че да се повиши неговата адекватност, като бъдат преодолени очертаните по-горе недостатъци. По тази причина изследователският екип на проекта „Състояние на обществото 2007” включи във въпросника на изследването
скала за изследване на социалните дистанции, която максимално се доближава до оригиналната матрица на Богардус, като същевременно са отчетени
тенденциите в международните разработки през последните години1. За разлика от предходните изследвания в България, в скалата са включени не шест,
а седем позиции, което цели да повиши нейната чувствителност. Фактът, че
четири от позициите са много сходни, позволява резултатите от изследването
да бъдат сравнявани с данни от предишните изследвания в България. Съпо
ставка на позициите между двете скали е представена на фиг. 1.
Скала на Богардус,
прилагана в България 1992-2007
„Съгласни ли сте?”
1.
2.

Да се ожените (омъжите) за ...?

„По отношение на следните етнически групи,
живеещи в България, бихте ли се съгласили?”
1.

Децата Ви или Вие да сключите брак?

2.

Да гостуват в дома Ви?

3.

Да живеят непосредством до дома Ви?

4.

Да живеят във Вашия квартал?

5.

Да живеят във Вашето селище?

6.

Да живеят във Вашия регион?

7.

Да живеят в България?

Да поддържате приятелство с...?

3.

Да живеете в един и същ квартал с...?

4.

Да работите на едно и също място с...?

5.

Да живеете в едно и също селище с...?

6.

Скала на Богардус,
приложена в „Състояние на обществото”

Да живеете в една страна с... ?

Фиг. 1 Съпоставка на позициите между скалата на Богардус, използвана в изследването
„Състояние на обществото”, и скалата, използване при предишни ЕСИ

1

Напр. Lee, Sapp & Ray 1996; Ethington 1997; Randall & Delbridge 2005.
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При графичния дизайн на въпроса екипът се отказа от блоковия принцип, използван в предишните изследвания, и бе приложен оригиналният матричен принцип на Богардус, представен на фигура 2. Подходът разчита на
бързината и спонтанността на реакцията на респондентите, за да се избегне както отговарянето според социалната желателност, така и възможното
изкривяване на отражението на стереотипа поради личен негативен опит с
представител на дадена етническа група.
позиция
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Фиг. 2 Матрица за измерване на социалните дистанции

В сравнение с предишните изследвания на етническите дистанции в
България фокусът на проучването бе значително разширен. От теоретична
гледна точка, освен българите, бяха включени три типа етнически малцинствени групи, живеещи в България: (1) традиционни („стари”) малцинства със
значителни международни диаспори – арменци, евреи, помаци и роми; (2)
нови малцинства, формиращи се в резултат на интензивните имиграционни
процеси след 1989 г. – араби, виетнамци, китайци, както и руснаци и украинци, обединени в една позиция; (3) етнически малцинства от съседните Балкански страни – албанци, гърци, македонци, румънци, сърби и турци, които
също традиционно живеят в страната. Всички етнически групи, в това число
и българите, бяха включени в общ списък, подредени по азбучен ред, за да се
избегне всякакво внушение за значимостта на дадена група.
Резултатите от така приложената матрица са представени върху фигури
3-9. Понеже социалните дистанции към различните общности са същностно
важен индикатор за актуалното ниво на интеграция на тези общности в българското общество като цяло, върху графиките са отразени относителните
дялове на положителните отговори, представителни за страната, независимо
от етническата група на респондентите – каквато е практиката в международните изследвания. Същевременно, за да осигурим съпоставимост с предходните изследвания на етническите дистанции в България, които обикновено
представят резултатите на базата на етническата идентичност на респондентите, върху графиките са отразени и социалните дистанции на лицата, самоопределили се като българи по време на изследването. Тук е важно да се
направи едно уточнение, скалата на Богардус има един признат недостатък
– тя е създадена, за да измерва нивото на предразсъдъците на мнозинството
към малцинствата и емигрантите, но не е адекватна, когато трябва да измер98
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ва дистанциите на малцинствата към мнозинството. На практика отговорите
на малцинствените групи са винаги изкривени в положителна посока спрямо
мнозинството (поради разликите в социалния престиж на двете групи) и затова не е коректно да се съпоставят пропорциите между отговорите на мнозинството и малцинството (Пампоров 2007) – факт, който поради незнание или
правозащитни спекулации някои български автори пренебрегват.
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Фиг. 3 Нагласа за сключване на брак (положителни отговори в %)

Изследването показва, че като цяло българското общество поддържа сериозни социални дистанции към етническите малцинства в страната. От гледна точка на положителната нагласа за сключване на брак с представителите
на други етнически групи се открояват три клъстера, които само частично се
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припокриват с хипотетичните групирания в модела на изследването. Може да
се каже, че правителството е направило успешен ход, обявявайки 2008-ма за
Година на Русия в България, защото през призмата на позицията „брак” руснаците и украинците изглеждат най-интегрираната общност. Другите етноси в
този клъстер са арменци, македонци и гърци.
На дъното на социалния престиж с много близки показатели са новите „азиатски” малцинства – виетнамци, китайци и араби. Като клъстера се
допълва от албанците и ромите. Показателно в случая с ромите е, че само
3,4% от българите и едва 2,9% от турците са готови да сключат брак с тях.
Важно е да се подчертае, че при предходните изследвания в България, правени с фокус върху трите основни групи, нагласата на българите за брак с роми
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Фиг. 4 Нагласа за допускане на гост в дома (положителни отговори в %)
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е регистрирана в интервала 5-6%, а тази на турците за брак с роми в интервала 4-15% (Пампоров 2007). Оказва се, че тогава, когато фокусът е изместен
от трите основни етнически групи и те биват сравнявани с други малцинства,
се разкриват значително по-високи социални дистанции. Не може да се каже
обаче, че това касае само ромите, защото нагласата на българите за брак с
помаци се движи обикновено в интервала 21-23%, а тази за брак с турци в
интервала 14-17%, докато в настоящото изследване положителните отговори
за брак с помаци са 10,3%, а с турци – 6,9%.
Когато става дума за приятелство, измервано с допускането на етнически другия като гост в дома, се наблюдава известно разместване в клъстерите. Групата, към която има най-малки социални дистанции в този случай, са
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Фиг. 5 Нагласа за непосредствено съседство (положителни отговори в %)
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арменците, следвани плътно от руснаците и украинците. Към тях, освен македонците и гърците, могат да бъдат включени и помаците. Най-нежелани
са приятелствата с виетнамци, албанци и китайци. Интересно разместване в
тази група е фактът, че арабите се оказват по-допустими гости в дадено домакинство, отколкото ромите. Сериозен фактор за това са отговорите на българските турци, при които 27,5% са съгласни араби да гостуват в дома им, докато
само 8,7% са съгласни гостите да са роми.
Много по-сериозно разместване в подредбата на етническите групи се
наблюдава, когато биват разгледани през призмата на съгласието да живеят
в непосредствена близост до дома на изследваните лица. След арменците и
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Фиг. 6 Нагласа за съжителство в един квартал (положителни отговори в %)
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„руснаците” помаците са третата група, която се приема много добре за съседи. Интересни са данните за „смъкването” на гърците в ранжирането на групите, което се дължи най-вече на нагласата на българите. В това отношение
се наблюдава феномен, противоречащ на кумулативната логика на скалата –
гърците са по-добре приети от българите като приятели, отколкото като преки съседи. Любопитно е, че при ромите се наблюдава подобно явление по
отношение на турците и евреите. Докато 32,8% от тях са съгласни турци да
гостуват в дома им, то едва 31,1% биха се съгласили турци да живеят в непосредствена близост до дома им. По отношение на евреите тези стойности са
съответно 16,4% (гост) и 14,% (съсед). Въпреки това, спрямо предходните два
типа социални дистанции, евреите отбелязват значимо изкачване в подредбата на малцинствените общности, изпреварвайки румънците и сърбите като
предпочитан непосредствен съсед.
Отношението към етническите общности през призмата на съжителството в един и същ квартал е сходно с предходния тип социална дистанция. Единствената разлика е размяната на местата между турците и македонците. От
една страна, тя се дължи на нагласата на ромите, от които да живеят в един и
същи квартал с турци са съгласни 36,1%, а с македонци – 32,8%. От друга страна, наблюдава се интересен феномен (подобен на този при българите и ромите в предходната категория), съгласно който турците са по-скоро съгласни македонците да живеят непосредствено до дома им (36,2%), отколкото в същия
квартал (33,3%). На практика този тип социална дистанция е втората позиция
на сходство със скалата на предишните изследвания и позволява данните да
бъдат сравнени. За съжаление, подобно на нагласата за брак, и в тази категория биват отчетени значително ниски нива на интеграция. Докато нагласата
на българите към съжителство в един и същ квартал с турци при предходните
изследвания се движи в интервала 69% към 1994 – 76% към 2007 (Томова &
Янакиев 2002; Пампоров 2007), то при това изследване нивото на съгласие по
този признак е едва 28,4%. По същия начин нагласата на българите към помаците, която е регистрирана в интервала 76% (2007) – 78% (1994), отчита стойност от 33,3%. Нагласата към съжителство с роми в един и същ квартал при
предходните изследвания се колебае в зависимост от социалния контекст в
страната: 52% (1992), 40% (1994), 32% (1997) и 41% през май 2007 (Пампоров
2007). Съгласно резултатите от настоящето изследване съжителството с роми
в един и същ квартал е приемливо едва за 18,6% от българите, а по-нежелани
съкварталци от тях са единствено виетнамците (18,1%) и албанците (17,8%).
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Фиг. 7 Нагласа за съжителство в едно селище (положителни отговори в %)

Съжителството в едно и също населено място регистрира сходно отношение към етническите групи с предходните два типа социални дистанции.
Въпреки това Балканският политически контекст – кризата в Косово и споровете за неговия статут – се отразяват негативно на нагласата към две от малцинствата – сърбите и албанците. Докато сърбите обаче просто слизат към
долната граница на „златната среда”, то албанците се смъкват на дъното на
социалните дистанции, превръщайки, в най-нежеланите съграждани.
Съседството в рамките на едно селище е третата категория етнически
дистанции, съпоставима с предходните изследвания, но подобно на първите
две категории и тук се наблюдават по-големи нива на дезинтеграция. Съгла104
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сието на българите да живеят в едно и също селище с помаци обикновено се
движи в интервала 72% (1992) – 86% (2007); с турци – в интервала 69% (1992)
– 85% (2007), а с роми – в интервала 61% (1992) – 68% (2007), с изключение
на спад до 50% по времето на икономическата криза през 1997 г. (Томова &
Янакиев 2002; Пампоров 2007). В настоящето изследване тези стойности са
съответно: помаци – 36,8%, турци – 30,7% и роми – 24,4%.
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Фиг. 8 Нагласа за съжителство в един регион (положителни отговори в %)

Подреждането на етническите групи съгласно социалната дистанция към
тях от гледна точка на съжителството в един и същ регион на страната почти
изцяло повтаря ранжирането им при предходната нагласа. При тази катего105

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

рия обаче социалната дистанция спрямо ромите чувствително се повишава
и те излизат от клъстера на най-ниския социален престиж, доближавайки се
до стойностите за етническите дистанции спрямо румънците и сърбите. В национален план социалните дистанции към китайците и арабите се изравняват. Но докато към китайците българите (23,4%) и турците (29%) поддържат
относително сходна дистанция, то отношението им към арабите значително
се различава. 34,8% от турците са съгласни араби да живеят в региона им,
докато българите, съгласни с това, са едва 22,4%. В същото време ромите се
доближават значително до нагласата на българите по отношение на арабите
(21,3%), но показват значително по-ниска степен на съгласие да живеят в един
регион с китайци (16,4%).
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Фиг. 9 Нагласа за съжителство в България (положителни отговори в %)
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Толерантността към етническите малцинства, разглеждана като съгласие
те да живеят в България, води до най-сериозното разместване в подреждането на етническите групи, особено от гледна точка на дистанцията при съгласието за брак, което обикновено е основният фокус на изследванията, с която
започна анализът в този доклад. Арменците остават безапелационно най-добре приеманият етнос, както сред българите (63,1%), така и в страната като
цяло (62%). Живеещите от векове в България общности на българските турци
и помаците изместват руснаците и украинците на четвърто място, оформяйки
по този начин клъстер с четири много добре приети общности. При тази категория средният клъстер се разделя на две части. В по-добре приетите общности – при които около 50% от респондетите изразяват съгласия – влизат
гърците, евреите, сърбите и македонците, а в по-недобре приетите са ромите
и румънците, като в национален план ромите (48,4) са по-предпочитани сънародници от румънците (45,5), макар че българите харесват повече румънците
(44,7%), отколкото ромите (44,4%). Групата, към която има най-големи социал
ни дистанции, е оформена от трите азиатски емигрантски общности и албанците, които се утвърждават в дъното на нетърпимостта и за които едва 38,2%
от българите са съгласни да живеят в България.
Този тип социална дистанция е четвъртата позиция, която позволява
сравнение с предходните изследвания в България. За разлика от тях – където
се пита по-хипотетичното „в една страна” – тук „България” е реферирана директно във въпроса, за да се избегне двусмислието на съвместно съществуване заедно в трета страна, което би могло да повлияе резултатите. Подобно
на предходните съпоставими позиции, данните от настоящето изследване
индикират по-големи социални дистанции спрямо малцинствата. Обикновено съгласието турците да живеят в България се движи в интервала 80-89%;
при помаците – 81-87%, а при ромите е в интервала 66-76% (Пампоров 2007).
Резултатите от „Състояние на обществото” показват, че 56,1% от българите са
съгласни помаци да живеят в страната, 54,7% са съгласни турци да живеят в
страната и 44,4% са съгласни ромите да са техни сънародници.
Разбира се, българското общество не е хомогенно като социални характеристики и изследването регистрира разлики в социалните дистанции от
гледна точка на пола, възрастта, образованието и местоживеенето на респондентите. Общата тенденция е, че мъжете са по-склонни от жените да приемат
другите етнически групи, както като брачен партньор, така и в останалите категории, като обикновено разликата е в интервала 3-5%. Въпреки това в отношението към отделните групи разликите се променят при различните видове
социални дистанции, което позволява да се направи различно групиране от
предложените по-горе. По отношение на арменците, руснаците и украинците,
македонците, румънците, китайците, виетнамците и албанците позицията с
най-голяма разлика е съгласието съответните общности да живеят в селището на респондента, като при арменците, китайците и виетнамците разликата
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достига дори 6%. По отношение на сърбите и помаците най-голямата разлика
(5%) е при съгласието съответните общности да живеят в същия квартал. При
гърците и арабите най-голямата разлика (6%) е при съгласието да гостуват
в дома на респондента. За разлика от предходните изследвания, при които
мъжете са около 10% по-склонни за брак с ромски жени, а българките са с
4% по-толерантни към присъствието на роми в страната (Пампоров 2007),
настоящето изследване регистрира с 5% по-високо съгласие на мъжете да допуснат роми в повечето категории социални дистанции – брак, гост, град, регион, България. Разликите в нагласите на мъжете и жените са най-минимални
по отношение на евреите и турците. Любопитно е, че при първите шест типа
дистанции мъжете са около 3% по-склонни от жените да допуснат евреи, но,
от друга страна, при съгласието за присъствие на евреите в страната жените
са с 1% по-толерантни. По отношение на турците жените са по-толерантни
от мъжете с 1-2%, когато става дума на непосредственото съседство, съжителството в един квартал и един регион. Същевременно мъжете са с 1-2% потолерантни по отношение турците, когато става дума за брак, приятелство и
местожителство в България. Съгласието турци да живеят в същото селище се
приема еднакво от представителите на двата пола.
За целта на анализа респондентите са вторично групирани в следните
възрастови групи: 18-30, 31-40; 41-50; 51-60 и над 61 г. По отношение на арабите, виетнамците и гърците най-толерантни са лицата от най-младата възрастова група (18-30). По отношение на ромите най-толерантни са лицата във
възрастовата група 18-40 г. По отношение на турците най-малки социални
дистанции имат лицата във възрастовата група 31-50 г. Важно е да се отбележи, че по отношение на тези две общности данните вероятно са повлияни
от възрастовия им състав и присъствието им в извадката. Към албанците, арменците, евреите, китайците, румънците и сърбите най-толерантни са лицата
във възрастовата група 41-50 г., а към помаците – във възрастовата група 4160 г. Руснаците и украинците са най-добре приемани във възрастовите групи
18-30 г. и 41-50 г., а македонците в групите 18-30 г. и 41-60 г. Като цяло обаче
при последните две общности възрастта на респондентите нe изглежда найзначимият фактор при социалните дистанции и те са по-скоро еднакво приети във всички възрасти.
От гледна точка на местожителството на респондентите, жителите на София са най-толерантни към почти всички етнически малцинства при всички
типове социални дистанции от брак до търпимост в страната. Изключение
от тази тенденция правят нагласите към ромите, които са по-добре приети в
малките градове и селата, и турците, които са най-добре приети в селата. Любопитно е, че руснаците и украинците са относително еднакво приети както в
малките градове, така и в София, но са значително по-лошо приети в селата.
Образованието се оказва факторът, при който се открояват най-съществени разлики в нагласите за поддържане на социална дистанция по отноше108
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ние на етническите малцинства в страната. Арменците и евреите са изключително добре приети от лицата с висше образование и абсолютно нежелани
от лицата с основно и по-ниско образование. В някои категории социални
дистанции разликата в нагласите на тези образователни групи надхвърля
20%. Гърците, македонците и сърбите също са много добре приети от лицата
с висше образование. Разликата в нагласите им спрямо лицата с основно и
по-ниско образование обаче е по-малка и се движи в интервала 10-15% при
различните типове дистанции. Руснаците и украинците са много добре прие
ти от лицата с висше и средно образование, а разликата от 15-20% спрямо
лицата с по-ниско от основно образование при съгласието за брак изцяло се
стопява при съгласието да живеят в страната. Важно е да се отбележи, че това
е единствената етническа група, към която лицата със средно образование
показват високо ниво на толерантност. Помаците и Турците са приети найдобре от лицата с по-ниско от основно образование. Разликата е, че турците
намират много добра подкрепа и сред лицата с основно образование, докато
именно това е групата, която е най-негативно настроена към помаците. Ромите са най-добре приети сред лицата с основно и по-ниско от основно образование и изключително силно нежелани от лицата със средно и висше образование, като при някои типове социални дистанции разликата в нагласите на
тези образователни групи надхвърля 30%. Албанците, арабите, виетнамците,
китайците и румънците не са приети добре в нито една от разглежданите образователни групи.
От гледна точка на предварителното хипотетично групиране на малцинствените етнически групи на „стари”, „нови” и „съседски” могат да се направят
няколко обобщения. Арменците са изключително добре приети в страната
и социалната дистанция към тях е значително по-малка, отколкото по отношение на другите групи. Ако трябва да кажем, че за някое от етническите
малцинства България е „втора родина”, това несъмнено са те. Въпреки че са
приемани най-добре от същите слоеве от населението – високообразовани
софиянци на възраст 41-50 г., – евреите са много по-нежелани от арменците,
особено в по-интимните пространства на брака и приятелството. Макар че
по отношение на брака помаците са нежелани партньори толкова, колкото
и евреите, когато става дума за пребиваването им в страната, това е второто
малцинство след арменците, което намира добър прием. От „старите” етнически общности безспорно най-отхвърлена е тази на ромите, което, както бе
казано по-горе, е регистрирано и от предходните изследвания на социалните
дистанции в страната и постепенно е изместило техния фокус в тази посока.
Ромите обаче в никакъв случай не са най-уязвимата група от гледна точка
на етническите предразсъдъци към тях. Често оставащите „невидими” за държавната администрация и медиите „нови малцинства” – араби, виетнамци и
китайци, се оказват много по-отхвърлени и от българите, и от населението на
страната като цяло. За разлика от тях, на другия полюс са руснаците и украин
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ците, които са най-приемливите за брачни партньори сред малцинствата и
които в категориите социални дистанции от приятелството до съжителството
в региона се нареждат успоредно до арменците.
Любопитно е, че нагласите към малцинствата от съседните балкански
страни в общия случай следват напълно различни тенденции. Нещо повече,
политически коректното групиране на турците в „съседските” общности, а не
в „старите” малцинства изглежда проблемно, дотолкова доколкото изцяло
повтаря тенденцията при нагласите към помаците и в крайна сметка турците
също изместват руснаците и украинците при приемането им като граждани
на България. През тази призма изключително интересно е отношението към
македонците. Ако си позволим да перифразираме поета, това е общността,
която е силно любена и мразена. Те са приемани много добре като приятели
и брачни партньори, но на статута им като граждани на страната не се гледа с
добро око и на практика предразсъдъците към тях в тази категория са сходни
с предразсъдъците към ромите. Може да се каже, че гърците и сърбите – заед
но с евреите – оформят „златната среда” в категориите от непосредственото
съседство до постоянното им пребиваване в България. За разлика от евреите
обаче, сърбите и особено гърците са добре приети в интимното пространство на брака. При всички социални дистанции – подобно на гърците, евреи
те и сърбите – румънците също се намират в средата между добре приетите
и отхвърлените общности. В случая с тях обаче определението „златна” не би
било подходящо, първо, защото във всички категории нагласите за приемането
им са с 2-6% по-ниски, отколкото на останалите, втор, защото жителството им
в България се приема по-зле, отколкото това на ромите и разликата им с македонците е 4%, докато тази с китайците е 3%. На практика единствените „съседи”,
за които може да се каже, че не са добре дошли в България, са албанците – нивото на социалните дистанции към тях е сходно с това към китайците при първите четири категории – от брака до съжителството в рамките на един квартал.
Нещо повече, албанците се превръщат в абсолютния аутсайдер при останалите
три категории – съжителството в едно селище, в един регион или в страната.
За съжаление изследването „Състояние на обществото” не проблематизира религиозността и религиозната идентичност като фактор в социалните
отношения. Въпреки това социалните дистанции дават индикации, че традиционната религиозна идентичност вероятно играе съществена роля при формирането на етническите предразсъдъци. Когато става дума за отговорите на
лицата, самоопределили се като българи, възможността те или децата им да
сключат брак изглежда най-допустима по отношение на християнските общности: руснаци и украинци, арменци, македонци, гърци и сърби. В този случай, макар че в официалния етикет, употребяван по отношение на помаците,
първата част е „българи-“, то очевидно втората част, т.е. „-мюсюлмани”, играе
по-решаваща роля. В същия момент те са харесвани като етническа група –
нивото им на интеграция при всички останали типове социални дистанции е
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много високо. Когато става дума за съжителството на етническите общности и
съседството им – както в един квартал, така и в България като цяло, религията
вероятно отслабва като фактор за сметка на толерантността към традиционните общности. От тази гледна точка е много важно изрично да се постави
акцент върху интеграционните политики към малцинствата, които не са нито
„традиционни”, нито „християнски” – арабите, виетнамците и китайците, като
се търсят пътища за редуцирането на етническите предразсъдъци спрямо
тях, които биха могли да се превърнат в основание за дискриминационно отношение и в един бъдещ план да взривят етническия мир в страната.
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КОНСЕНСУС, ФРУСТРАЦИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКИ РАДИКАЛИЗЪМ
Васил Гарнизов

Популизъм и радикалност
Политическият радикализъм се появи като тема в политическия
дебат в България след парламентарните избори през 2005 г. и във връзка с
парламентарното представителство на „Атака“. В качеството си на типична
радикална платформа и поведение, тя се заяви като алтернатива на серия
базови консенсуси, постигнати по различно време през 90-те години –
представителна демокрация, приватизация, финансова стабилност и
толерантност към малцинствата. Освен срещу тези публично обговорени
съгласия, „Атака“ се обяви и срещу един дълго време премълчаван договор
от „Кръглата маса“ относно ненаказауемостта на стария социалистически
елит, който през последвалите години разшири своето действие в посока на
всякакъв елит1.
Това, че темата за радикализма се е появила, не означава, че се е открои
ла. Тя е съпътствана и донякъде прикрита от дебат върху популизма. От парламентарните избори през 2005 г. насам за популизъм в България се говори
повече отколкото за комунизъм. Основателно или не популистките движения
изместиха авторитарните като основен източник на несигурност за неукрепналия млад демократичен институционален ред. В съответствие с това ключови говорители против популизма дадоха различна дефиниция и прогноза
за бъдещето. Преобладаващата част от ресорните журналисти и правозащитните организации го определиха като девиантно поведение, дори криминал1

Това е спорна и дълга тема, която не може да бъде обсъждана мимоходом. В нейното изяс
няване ще трябва да се вземат предвид следните събития и процеси: определянето на
вината за националната катастрофа бе задействано и завършено като вътрешнопартиен
проблем и бе възприето като битка на политически групи вътре в БКП; всяко следващо
повдигане на дебата бе възприемано като идеологически и политически дебат, а не като
национален въпрос за отговорността на елита; старият елит получи гаранции за ненаказуемост през конституционните гаранции за независимост на съдебната власт, която
кадрово бе изцяло съставена от стария елит; декомунизация се случи за кратко само в
сферата на висшето образование и науката, но не и в апарата, запазил монопола върху
легитимното насилие.
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но, понякога представяно и в медицински термини. Като следствие на тази
позиция, популистката манипулация трябваше да се разобличи и отрече, а
популистките лидери – да се осъдят или лекуват.
Николай Михайлов, позициониран на границата между експертното и
политическото говорене, го банализира, определяйки го като краткострочна
реторична проява, която е обречена на самоизчерпване. Оттук и рецептата
за поведение на умерения консерватор – популистка реторика трябва да се
игнорира, докато загуби своя ефект върху избирателите.
Някои публични фигури видяха в популизма чисто инструментална страна на общуване и въздействие върху избирателите, от което следва и рецептата – не безплодна борба с популистите, а препоръка към политическата
класа да разбере, научи и ползва популистката техника2.
В противоположност на осъдителното, реторичното и техническо разбиране Стефан Попов3 разграничи в популизма инструментална и организационна страна, отвъд които видя дългосрочна и базова характеристика на
публичността и трайна нова форма на политическото. Популизмът трябва
да престане да се разглежда като дефицит, липса, отсъствие, като зло, което
трябва да се премахне. За да го разбираме, към него трябва да се отнасяме
ценностно неутрално.
В началото на дебата Иван Кръстев бе по-склонен да разглежда популизма като средносрочен политически цикъл, поради което популистката
епоха трябва просто да се претърпи, доколкото либерализмът по принцип
не побеждава популизма, но го надживява4. Впоследствие Кръстев разви
своята теза за съвременната епоха като време на структурен сблъсък между
елити с нарастващи съмнения относно демокрацията и разгневено общество
с изострящи се антилиберални настроения5. Оттук и констатацията, че либералите са обречени да водят война на два фронта – срещу популистите, но и
срещу уплашените от демокрацията либерали.
Различни в разбирането си за популизма и начините за справяне с него,
всяка една от тези дефиниции и стратегии поражда известни рискове. Ярост
ната публична съпротива на елита по-скоро укрепва влиянието на популист2

3
4
5

Изказване по време на дискусия „Новият популизъм: понятия, предизвикателства, пер
спективи”, организирана от Институт „Отворено общество” на 24 и 25 февруари в Боровец (правилата на дискусията не позволяват цитиране на името на автора без изричното
му съгласие, но позволяват цитирането на изказаната от него позиция).
Ст. Попов. Популистката ситуация – Mediapool, 13.12.2005, http://www.mediapool.bg/
show/?storyid=112200&srcpos=2; статията е препубликувана и в интернет изданието на Институт „Отворено общество“ Politiki, бр. 3, 2006, посветен на популизма – http://politiki.bg/?cy=36.
Изказване на Ив Кръстев по време на дискусия „Новият популизъм: понятия, предизвикателства, перспективи”, организирана от Институт „Отворено общество” на 24 и 25 февруа
ри в Боровец.
И. Кръстев. Популисткият момент – http://www.eurozine.com/articles/2007-11-20-krastev-bg.
html (за пръв път публикувано в „Критика и хуманизъм”, бр. 23 (1), 2007.
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ките лидери и формации. Опитът за ползване на популистки техники отслабва
класическите партии, тъй като отблъсква част от избирателите им. Игнорирането на популизма като реторика не означава непременно създаване на условия за нейното самоизчерпване. Изграждането на нагласата към претърпяване крие по-малко рискове, но може да донесе изненади, тъй като интегрирането на популистките формации им дава шанс – при определени условия – за
превръщане от маргинални в централни.
Едновременно с това все по-разширителната употреба на понятието популизъм у нас като че ли започва да пречи. Темата тръгна от експертните среди, но бързо се разпространи и в политическата реч. В началото за популизъм говореше дясната опозиция, но днес това е дума в речника на министърпредседателя Станишев по отношение на извънпарламентарната опозиция в
лицето на Бойко Борисов. От своя страна, нов елемент в медийна тактика на
самия Борисов е непрекъснатото обвинение към Станишев и управляващата
широка коалиция в популизъм. СДС също обвинява БСП в популизъм, докато
среди от БСП обвиняват президента в популизъм по повод предлаганите от
него изменения в избирателната система и най-вече във връзка със „засилването на мажоритарния елемент” в нея. Ситуацията с употребата на понятието
взе да заприличва на разказа на Радичков относно болест по лозята, която
трайно се настанила в клетвите на жените от Черкаски: една на друга си викат
„Филоксеро”; „а веднъж две филоксери се биха с мотики”6.
Генерализацията на самото понятие за популизъм не е неизбежна. Налице са солидни основания за отличаването му от радикализма, както за аналитичното им и практическо противопоставяне, което вече се и случи по време
на последните местни избори например в София и Бургас. Трудността за аналитичното им разграничаване идва от факта, че в скорошната ни история те
общо взето вървят ръка за ръка.
Самите промени през 1989 г. започнаха с радикалната теза за смяна на
системата западно благополучие, опакована популистки в очакваната смяна
на елита, въпреки че договореностите на „Кръглата маса“ ясно показваха, че
мирният преход ще се постигне с цената на запазване на стария елит. През
1995 г. Виденов издигна радикална теза за възстановяването на ролята на
държавата в икономиката и подкрепата на държавните предприятия, предложи наказание на виновните за разрухата и намекна за възстановяване на всекидневното благополучие, което ретроспективно можем да определим като
радикален ляв популизъм. През 1997 г. Костов предложи радикални тези за
радикални реформи за приватизация и финансова стабилност, съпроводена
с обещание за наказание на виновните, което днес бихме могли с известна
условност да разпознаем като радикален десен популизъм или популизъм на
6

Или, по израза на Юлиян Попов, „упреците в популизъм се превърнаха в новия популизъм” – Блогът на Юлиян Попов: http://www.julianpopov.com (текстът е от 2007 г.).
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развитието. През 2001 г. Сакскобургготски се самообяви за радикална морална
алтернатива и вдигна очакванията за възмездие за неморалния елит, което днес
без големи усилия можем да определим като радикален морален популизъм7.
Разбира се, това са интерпретации postfactum и тяхната релевантност
лесно може да бъде оборена, но ценността на тази ретроспекция не е в исторически правдивото предаване на минали събития, а във виждането на историчността на връзката между политическа победа, радикалност и популизъм.
Което пък от своя страна е основа да се допусне възможността за бъдещето
им развързване. Както и да се допусне, че след развода им популизмът би могъл да бъде краткосрочен или средносрочен съюзник на либерализма за ограничаване щетите от действието на радикализма8, разбиран като скъсване със и
противопоставяне на господстващи политически и социални консенсуси9.
Един подобен хипотетичен съюз между либерализма и популизма предполага, че обществените групи, които да са чувствителни към радикални послания, са сравнително ограничени по размер, както и че е налице тенденция
към тяхното допълнително свиване. Което и ще се опитам да проследя при
прегледа на резултатите от изследванията „Състояние на обществото“ за периода 2006-2007 г. с някои сравнения с 2002 г.

Радикалното обществено малцинство през 2006 г.
На пръв поглед изследването от 2006 г. съобщи предимно положителни
новини – намаля самоопределянето в най-ниските стъпала на обществото за
7
8
9

Ив. Кръстев. Елитът вече не разбира какво се случва – интервю, в-к Капитал, бр. 43, 2006:
„Голяма част от обществото през всичките тези години гласуваше за радикална промяна,
а получаваше преопаковано статукво“.
Живко Георгиев по примера на съседна Гърция: „да пуснем малко популизъм, за да отслабим позициите на радикалното“ – „След „Атака“ политиката ще се фрагментира, а изборите ще се италианизират“ – www.bghelsinki.org/obektiv/2006/136/136-03.pdf.
Тази дефиниция поставя въпроса за лявата или дясна принадлежност на „Атака“ встрани
от фокуса на анализа. Иначе това си е самостноятелна тема в политическия и експертен дебат след 2005 г. Калин Янакиев полага усилия да го дефинира като не-десен и по
специално неконсервативен и непрогресистки. Иван Кръстев го определя като едновременно ляв и десен, но прогнозира, че бъдещата му сила ще идва предимно отляво (Роди
се нов политически полюс – на разобличителите – интервю за в. „24 часа”, 26.10.2006.).
Живко Георгиев констатира, че левият политически фланг е оголен, доколкото дясното се
разпада, а БСП одеснява, така че новият национал-популизъм заема именно това оголено
ляво пространство (www.bghelsinki.org/obektiv/2006/136/136-03.pdf). Антони Тодоров обаче, ползвайки същото понятие – националпопулизъм, – го квалифицира като крайно десен (Националпопулизмът срещу демокрацията – http://www.eurozine.com/bravenewworld/
articles/2008-06-19-todorovantony-bg.html; за пръв път публикувано в „Критика и хуманизъм”, бр. 23 (1), 2007).
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сметка на нарастването на средата, декларира се по-голямо потребление и
намаляват безработните. На този макар и скромно радостен фон на фактите на всекидневието и тенденциите на социалното самоопределяне, голяма
част от анкетираните реагираха изненадващо негативно на питането на положението в страната – 54% го определиха като нетърпимо10, 30% подкрепиха
тезата за необходимостта от радикална промяна11; около 23% едновременно
определяха положението в страната като нетърпимо и подкрепяха тезата за
радикална промяна на сегашната форма на управление. Тогава нарекох условно тази съвкупност „радикално малцинство“, за да изразя интуицията, че
тя се отличава по серия категории като доход, възраст, образование, семейно
положение, самоопределение, социална изолация и други.

Социалната радикалност през 2006 г.
Доход
Колкото е по-нисък доходът, толкова по-висока е нетърпимостта и обратното, а доходите в избраната група по-често от средното са в порядъка до
100 или до 150 лв. на човек от домакинство; те по-често от средното декларират, че доходите им са по-малки от реалните разходи; в пъти преобладават
хората, които заявяват, че не им стигат пари за храна. Според съотношение
доходи и разходи: когато стигат и остават, се повишава търпимостта, когато
не стигат – нетърпимостта; при практически никакви доходи усещането за непоносимост достига своя максимум.
Възраст
На практика с нарастването на възрастта, нараства и нетърпимостта: при
анкетираните до 30 г. е свръхпредставена оценката на положението като поносимо, търпимо; 40-годишните задават средните стойности, а над 60 г. задават крайно високи нива на непоносимост.
Пенсионерите в това множество са повече от средното за страната, при
това – пенсионери, които не работят допълнително, което означава, че на
практика нямат никакъв друг доход освен пенсиите.

10
11

Въпросът е зададен по следния начин: „Как бихте определили положението в страната?”,
с опции „нормално, добро”, „търпимо, поносимо”, „нетърпимо, непоносимо”, „не мога да
преценя”.
Въпросът е зададен по следния начин: „Според вас, независимо от всички проблеми и
трудности, трябва ли да се запази сегашната форма на управление, или да се върви към
радикална промяна?”, с опции: „Да се запази демократичното управление с партии и парламент”, „Да се върви към радикална промяна на сегашната форма на управление”, „Без
отговор”.
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Макар и незначително, но системно декларират, че имат един или двама
безработни вкъщи, че условията им на труд са лоши.
Образование
Те са доста по-зле образовани отколкото средното за страната; с намаляването на образоваността се увеличава нетърпимостта, която е свръхпредставена всред анкетираните с по-ниско от основно и основно образование.
Местоживеене
Радикалното множество е най-слабо застъпено в София и свръхпредставено в селата; в областните и малките градове те са около средното за страната.
Самооценка
Всред тях значително преобладават деклариращите, че материалното им
положение е под средното, както и че са изпаднали в обществената йерархия
в сравнение с предишни години.
Етнос
Всред всички, разгледани по етническа принадлежост – българите задават средните стойности, при ромите е свръхпредставена нетърпимостта, а
при турците е свръхпредставена поносимостта.
Семейно положение
Според семейното положение, сред неженените е по ниска нетърпимоста, при вдовци и вдовици – най-висока; при семейства с тежко болен или
инвалид нетърпимостта рязко се повишава. Сред радикалните преобладават
в пъти хората, които казват, че няма на кого да се опрат, докато останалите почесто посочват, че могат да разчитат на роднини, близки или на съседи.

Политическа радикалност през 2006 г.
Тяхната оценка за политиката и отношение към политиците са много поостри в сравнение с останалите. Така например на въпроса: „Ако не ви удовлетворява социално-икономическото положение, кой е виновен за това”,
през 2002 г. 58% от всички интервюирани завяват, че политиците са виновни,
докато през 2006 г. всред всички анкетирани само 24% търсят вината за неудовлетворителното си положение у политиците. Именно в това отношение
радикалното малцинство силно се отличава от останалите – при него твърдението за вината на политиците надхвърля 80%.
Освен че е силно критична към политиците, групата е силно критично
настроена към държавата и политическите партии въобще и по-често заявява
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готовността си да се включи в радикални действия. На въпроса: „Склонни ли
сте да участвате в бунт?”, средните за страната положителни отговори са незначителен дял, но в радикалната група декларираната склонност към участие в радикални действия е почти два пъти по-висока. Това твърдение трябва
да се възприема условно и по-скоро реторично, защото, макар да заявяват,
че са склонни да участват в бунт и атака срещу парламента, възрастовият им
профил не го предполага: две трети от тази група е съставена от хора над 50
години и половината от тях на практика са над 60 години.
Радикалното по настроения малцинство не е хомогенно и постоянно
в политическите си предпочитания. На парламентарните избори през 2006
г. избирателите от тази група в по-висока степен от средното за страната са
гласували за Българската социалистическа партия; за президентските избори са заявявавали в по-висока степен от средното намерение да гласуват за
Волен Сидеров. Лоялността им към определени политически партии е малко
по-ниска от средното за страната, но въпреки това е на сравнително високи
равнища. Едновременно с това в по-висока степен от средното се въздържат
от гласуване. По-слабо участват в граждански акции и инициативи, защото в
по-слаба степен от средното смятат, че биха могли да бъдат успешни.
Така през 2006 г. радикалното малцинство изглежда ограничено и слабо
влияещо върху развитието на политическата ситуация, бидейки по-слабо активно на избори, по-пасивно между избори и разпределено в политическата
си подкрепа между статуквото и промяната.
Президентските избори от есента на 2006 г. не са послужили като „отдушник“ на фрустрираните избиратели и ясно показват, че няма знаци за самоизчерпване на радикалната реторика. Ново проучване на Алфа Рисърч, проведено в края на ноември 2006 г., показва известно развитие на поляризацията,
което би могло да се дължи и на самите президентски избори: увеличава се
делът на споделящите дефиницията на ситуацията в страната като „поносима,
търпима“ (+5 пункта), но едновременно с това се увеличава и делът на подкрепящи исканията за радикална политическа промяна (+6,5), което става за
сметка на тези, които преди това не са определени в своята позиция.

Фрустрацията през 2007 г.
Преди да продължа със сравнението, трябва да направя едно уточнение.
В дизайна на изследването от края на 2007 г. са извършени известни промени
– добавена е серия от въпроси, поради което са съкратени някои от въпросите на предходното изследвани, включително и следният: „Според вас, независимо от всички проблеми и трудности, трябва ли да се запази сегашната
форма на управление, или да се върви към радикална промяна?” При това
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положение не е възможно да се направи пряко сравнение с процесите в тази
съвкупност, която през 2006 г. определих като радикално малцинство. Така че
анализът, който следва, първо прави профил на фрустрираните групи, а след
това проверява чрез други въпроси доколко радикално настроени са те.

Какво не се е променило значително
Доход
Доходът продължава да диференцира изследваните при оценката на положението в страната. Колкото по-нисък е той, толкова по-силна е фрустрация
та и обратното. Запазват се и количествените граници. При доход над 300 лв.
на човек от домакинството, което се отнася да около 1/5 от изследваните, оценката на ситуацията като нормална нараства от два до три пъти спрямо средното. Съответно при доход под 150 лв. на човек, което се отнася до над 40% от
изследваните, значително нараства оценката на положението като нетърпимо.

80%

Усещане за справяне
Легенда:

70%

Нормално, добро 2007 г.

60%
50%

Нормално, добро 2006 г.

40%

Поносимо, търпимо 2007 г.

30%

Поносимо, търпимо 2006 г.

20%

Непоносимо, нетърпимо 2007 г.

10%

Непоносимо, нетърпимо 2006 г.

0%
под 50 лв. 50-100 лв. 100-150 лв. 150-200 лв 200-300 лв. над 300 лв.

Тази непромяна на пръв поглед е в противоречие с едно важно изменение, което засяга цялата съвкупност – най-ниско доходните групи намаляват в
абсолютно изражение: в сравнение с 2006 г. тези, които получават под 150 лв.
на член в семейството, е намалял с 16%. Онова, което не се е променило или
се е променило незначително обаче, е съотношението на доходи и разходи.
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Приблизителен месечен доход, разпределен между всеки член на семейството
2007

2006

2002

Под 50 лв.

6%

10%

24%

50-100 лв.

16%

26%

42%

100-150 лв.

21%

23%

17%

150-200 лв.

17%

16%

9%

200-300 лв.

19%

13%

5%

Над 300 лв.

19%

12%

2%

Как се отнасят доходите на Вашето домакинство към разходите?
2007
Доходите не само покриват нормалните ни разходи,
но и известна сума ни остава

12%

Доходите ни удовлетворително покриват нормалните ни разходи

37%

Доходите ни са по-малки в сравнение с нормалните ни разходи

42%

Нямаме практически никакви доходи

5%

Именно групите с доход, по-малък от това, което си представят като покриващ нормални разходи, продължават да са свръхпредставени в съвкупността на тези, които оценяват ситуацията като нетърпима.
90%

Легенда:
Доходите ни покриват
нормалните ни разходи,
остава ни сума

80%
70%
60%

Доходите ни стигат само за
покриване на нормалните
разходи

50%
40%

Доходите ни са по-малки в
сравнение с нормалните ни
разходи

30%
20%
10%
0%

Нямаме практически
никакви доходи
2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо
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Не знам, не мога да преценя
total
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Едновременно с това желаният семеен доход престава да диференцира
и съответно сред фрустрираните са почти поравно представени желания от
под 700 лв. до над 2000 лв. на семейство.
Занимание
И през 2007 г. безработните продължават да са в най-неблагоприятна
ситуация, но, както и най-бедните, също намаляват като относителен дял.
Учащите продължават да бъдат свръхпредставени в оценката на ситуацията
като нормална и да показват много по-ниска нетърпимост (-18). За пръв път
се констатира и съществена разлика между тези, които само учат, и тези, кои
то работят, докато учат. Работещите по-често представят положението като
поносимо и демонстрират малко по-ниска нетърпимост. Работещите и неработещите пенсионери не се отличават значително от средните стойности, но
значително се различават помежду си.
Етнос
При ромите непоносимостта продължава да бъде почти два пъти по-висока отколкото при българите и турците. При турците усещането за нетърпимост не се е променило, но при тях съществено спада оценката на ситуацията
като нормална.
80%

Легенда:

70%

Работи

60%

Учи

50%

Учи и работи

40%

В отпуск по майчинство

30%

Домакиня

20%

Безработен

10%
0%

Работещ пенсионер
2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

121

2006
2007
Не мога
да преценя

Неработещ пенсионер
total
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90%

Легенда:

80%

Българин

70%

Турчин

60%

Ром

50%

Друга

40%

total

30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Самооценка
Тези, които се самоопределят в средата на социалната йерархия и по-високо от нея, продължават в същата степен да определят положението в страната като поносимо.
Съответно самоопределящите се в по-ниско от средното стъпало на йерархията запазват преобладаващото си усещане за непоносимост на положението в страната.
70%

Легенда:

60%

По-високо от средното

50%

Средно

40%

По-ниско от средното

30%

total

20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо
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70%

Как постигате важните неща в сравнение с преди 5 г.
Легенда:

60%

По-лесно

50%

Нито по-трудно, нито
по-лесно

40%

По-трудно

30%

total

20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Обща оценка на промените
По всички въпроси, засягащи промените, фрустрираните продължават
да бъдат много песимистични. Това се отнася както до собствения им живот,
така и до поколението им, до населеното им място и за страната като цяло
(разпределят се в съотношение приблизително 60/65:20 в оценката на това,
дали се променя към по-лошо или по добро).

80%

Вашият собствен живот
Легенда:

70%

Променя се към по-добро

60%
50%

Не се променя нито към
по-добро, нито към по-лошо

40%

Променя се към по-лошо

30%

total

20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо
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2006
2007
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70%

Животът на вашето поколение
Легенда:

60%

Променя се към по-добро

50%
40%

Не се променя нито към
по-добро, нито към по-лошо

30%

Променя се към по-лошо

20%

total

10%
0%

80%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Вашето населено място
Легенда:

70%

Променя се към по-добро

60%
50%

Не се променя нито към
по-добро, нито към по-лошо

40%

Променя се към по-лошо

30%

total

20%
10%
0%

70%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

България
Легенда:

60%

Променя се към по-добро

50%
40%

Не се променя нито към
по-добро, нито към по-лошо

30%

Променя се към по-лошо
total

20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо
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В плана на всекидневието това влошаване може да се разшифрова през
тенденциите в консумацията. Фрустрираните декларират, че днес могат да
си позволят по-малко в сравнение с преди 5 години материални придобивки, храна, качествени здравни услуги, пътувания в страната, гостувания при
приятели и развлечения. Най-големите дистанции между оценяващите положението като търпимо и нетърпимо е по отношение на по-малкото храна
(25:60), намалелите материални придобивки (30:60), ограничените пътувания
в страната и развлеченията (20:50), достъпа до качествени здравни услуги
(30:50) и времето прекарвано със семейството (35:55). Различията изчезват
само по отношение на увеличеното или намалено свободно време.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Материални Свободно
време
Легенда:		

Храна

Здравни
услуги

Нормално, добро

Пътувания Гостувания Развлечения

Поносимо, търпимо

По-малко

Повече

Същото

Същото

По-малко

Повече

По-малко

Повече

Същото

По-малко

Повече

Същото

Същото

По-малко

Повече

По-малко

Повече

Същото

Същото

По-малко

Повече

Същото

По-малко

Повече

0%

Време за
семейството

Непоносимо, нетърпимо

От гледна точка на самоидентификацията при цялото разнообразие на
термините и ниска стандартизация (при отворен въпрос) на практика ¼ от
фрустрираните се самообявяват за загубили от промените в страната. По някои от самоидентификациите на практика няма различия (работници, интелигенция, средностатистически хора, честни, почтени). Всред фрустрираните
обаче почти не се срещат анкетирани, които да се самоопределят като инициативни, хора с усет, променящи се към по-добро, нито загубили, нито спечелили. Сред приемащите положението в страната пък не се срещат такива,
които да се самоозначават като бедни или роми.
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60%
50%
40%
30%
20%
10%

Легенда:		

Поносимо, търпимо

народ

роми

хора с усет

загубили

нито загубили, нито
спечелили

интелигенция

средна класа

трудолюбиви

честни, почтени

бедни

пенсионери

средностатически, честни

работници

инициативни

0%

Непоносимо, нетърпимо

По семейно положение
Женените и разведените продължават да задават средните стойности,
неженените продължават да дават по-положителни оценки на ситуацията, а
вдовците и вдовиците да изразяват усещането за нетърпимост, но дистанция
та между оценките им започва да намалява. Запазват се различията между
семействата с тежко болен и инвалид и останалите анкетирани.
70%

Легенда:
Неженен / неомъжена

60%
50%

Женен / омъжена

40%
30%

Живее с партньор /
партньорка

20%

Разведен / разведена

10%

Вдовец / вдовица

0%

total
2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо
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80%
70%

Легенда:
Тежко болен

60%

Инвалид

50%

Няма

40%

total

30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Какво е новото
Средна оценка на положението в страната
Усещането за нормалност на ситуацията не се е променило значимо, докато приемливостта на положението е нараснало с 10 пункта, а нетърпимостта е намаляла с 9 пункта. Така че истински новото в „Състояние на обществото 2007” е, че сумарната оценка на положението в страната като нормално и
търпимо (46%) за пръв път изравнява и дори надминава изразеното усещане
за нетърпимост (43%). Това може да е знак за едно истинско разцепване на
обществото на две равни противотежащи си части според това, дали приемат резултатите от промените на последните двайсетина години или не. Това
може би означава, че който иска да управлява, ще има достатъчно основания да подхожда еволюционно и да остане в границите на една принципна
приемственост. Едновременно с това обществото все още е твърде далече
от доминиращ усет за установена нормалност, което и едва ли ще се случи
скоро, ако образецът за норма продължават да бъдат проспериращи западни
общества с висок стандарт и консумативни навици.
60%

Легенда:
Април 2006 г.

50%
40%

Ноември 2006 г.

30%

Декември 2007 г.

20%
10%
0%
Нормално,
добро

Поносимо,
търпимо

Непоносимо,
нетърпимо
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Местоживеене
Тази положителна тенденция като че ли се дължи най-вече на оценката
на жителите на София, където усещането за нормалност е два пъти по-високо
от средното за страната. Макар и по-слаби позитивни признаци дават и областните центрове, като на основата на това изследване е трудно да се каже
дали всички от тях или само някои от тях. Въпреки че следва общата благоприятна тенденция, малкият град повежда водачеството по декларирана непоносимост на ситуацията, така че селото вече не е мястото на най-високата
нетърпимост.
70%

Легенда:
София

60%
50%

Областен град

40%

Малък град

30%

Село

20%

total

10%
0%

120%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Къде живеят добре

100%

Легенда:
Нормално, добро

80%

Поносимо, добро

60%

Непоносимо, нетърпимо

40%
20%
0%

Да

Не
В София

Да

Не

В малки градове и села

В това отношение се наблюдава последователна серия от различия откъм възможностите, които предоставя или не предоставя населеното място.
Сред тези, които приемат положението в страната за поносимо, шансовете за
постигане в населеното им място на добро образование, висок материален
стандарт, каква да е работа, добре платена работа, качествени здравни услуги и стартиране на успешен бизнес се преценяват за големи спрямо малки в
отношение 5 : 3. Сред тези, които приемат положението за нетърпимо, пре128

Васил Гарнизов

ценката на вероятностите по същите въпроси е 3 : 5 (по някои въпроси като
стартирането на успешен бизнес съотношението 2 : 5,5).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
големи малки големи малки големи малки големи малки големи малки големи малки
Добро
образовение

Висок
материален
стандарт

Легенда:

Каква да е
работа

Непоносимо,
нетърпимо

Добре платена
работа

Непоносимо,
нетърпимо

Бизнес

Здравни услуги total

Непоносимо, нетърпимо

Възраст
По отношение на възрастовите характеристики на фрустрацията също
се наблюдават нови моменти. Ако през 2006 г. с нарастването на възрастта
нарастваше и нетърпимостта, то през 2007 г. при най-възрастните (над 60 г.)
се наблюдава рязък спад в непоносимостта до степен, че се доближават до
средните стойности за страната. Нов е и фактът, че поносимостта и непоносимостта са сравнително равномерно разпределени по възрастите с някои
леки отклонения: 40-годишните задават средните стойности; 50-годишните
изпъкват незначително (+6 пункта за нетърпимост).
70%

Легенда:

60%

18 г. – 30 г.
31 г. – 40 г.

50%
40%

41 г. – 50 г.
51 г. – 60 г.
61 г. +
total

30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

129

2006
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Образование
Ако през 2006 г. фрустрацията е свръхпредставена в по-ниско от основното образование, през 2007 г. най-необразованите вече не се доближават
до тези с основно образование, като спадът в нетърпимостта е двойно по-висок от средния за страната. Средното образование продължава да се движи в
рамките на средните стойности за страната, а висшистите значително по-често определят положението като поносимо или търпимо.
70%

Легенда:

60%

18 г. – 30 г.
31 г. – 40 г.

50%
40%

41 г. – 50 г.
51 г. – 60 г.
61 г. +
total

30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

80%

Легенда:

70%

Висше
Полувисше

60%
50%
30%

Средно
Основно
По-ниско от
основно

20%

total

40%

10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Планове
Рязка промяна с около 15 пункта при тези от фрустрираните, които въоб
ще не правят планове за бъдещето, и не толкова при тези, които твърдят,
че живеят ден за ден; двете групи заедно образуват една тежка маса, която
живее в настоящето и/или миналото, и са нечуствителни към разумни и еволюционни образи на бъдещето. По този въпрос трябва да се има предвид и
неравномерното разпределение на планирането според етническата група.
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55% от анкетираните през 2007 г. българи живеят „ден за ден“ или въобще не
правят планове, което се отнася до 74% от турците и 87% от ромите (които са
и свръхпредставени сред фрустрираните).
Българин

Турчин

Ром

Row %

Col %

Row %

Col %

Row %

Col %

Б.О.

76,5

1,5

5,9

1,4

11,8

3,3

За няколко години

95,1

6,8

1,6

1,4

3,3

3,3

За година

90,6

11,2

6,6

10,1

0,9

1,6

За няколко месеца

93,6

25,6

3,8

13,0

1,3

4,9

Ден за ден

84,3

30,8

6,7

30,4

8,0

41,0

Не правя планове

76,6

24,1

11,2

43,5

10,4

45,9

70%

Легенда:

60%
50%

За няколко години
напред

40%

За година напред

30%

За няколко месеца
Ден за ден
Въобще не правя
планове

20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

total

Доколко радикални са фрустрираните
Доколко единни през 2007 г. са фрустрираните
Ниският доход, ниската самооценка, ниското образование, малката
провинция и възрастта като че ли задават достатъчно критерии за общност
всред онези, които представят положението в страната като нетърпимо. Проблемът обаче е, че има много висока положителна корелация между ромите,
необразоваността, ниския доход, ниската самооценка и нетърпимостта. От
друга страна, българите от провинцията пазят значима социална дистанция12
по отношение на ромите, което още в по-голяма степен се отнася и до избирателите на „Атака“, които са свръхпредставени в средите на фрустрираните.
Освен това те не са единни както по отношение на самоидентификацията, ко12

Вж. текста на Ал. Пампоров в настоящото издание.
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ето проследихме по-горе, така и според политически възгледи и политическо
поведение.
Електорално поведение
Електоралната пасивност е характерна черта за преобладаващата част
от фрустрираните избиратели през 2007 г. (58%), но и в цялата изследвана
съвкупност (50%), като не се наблюдават значими отлики и по отношение на
различните и΄ форми – не се интересуват от политика (31 спрямо 30%), рядко
гласуват на избори (13 спрямо 11%) или вече са престанали да гласуват (14
спрямо 11%). Същото се отнася и до електоралната мобилност (ок. 22%) и в
малко по-слаба степен до лоялността към партиите (26 спрямо 21%). По тези
въпроси през 2006 г. се наблюдават по ясни разлики, без обаче да е налице
някаква драматична промяна.
По важни различия през 2007 г. се наблюдават в мотивацията на гласуващите. Тези, за които положението в страната е търпимо, са по-определени
в очакванията си към подкрепяните от тях политически сили относно това
дали да участват в управлението, или да го критикуват, заемайки опозиционна роля. Трябва да се има предвид обаче, че това е обща тенденция – в сравнение с м. април 2006 г. гласуващите искат в по-голяма степен подкрепяните
от тях партии да управляват и почти не са останали радикални опозиционери,
за които е достатъчно представителите им „да казват истината на висок глас в
очите на управляващите“.
Каква според вас е по-добре да бъде ролята на партията,
за която посочихте, че бихте желали да гласувате?

2007

2006

Да участва в управлението на страната и да наложи възгледите си

49%

43%

Да бъде в опозиция, за да казва истината и да критикува управлението

6%

10%

Не мога да определя

32%

27%

Без отговор

13%

20%

35%

Легенда:

30%

По принцип съм човек, който гласува
винаги за една и съща партия

25%
20%

По принцип съм човек, който гласува
по скоро за различни партии, в
зависимост от кандидатите

15%
10%

По принцип съм човек, който рядко
гласува на избори

5%
0%
2006

2007

2006

2007

Нетърпимо

Всички

Нетърпимо

Всички
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Досега съм гласувал на избори, но вече
престанах
Не се интересувам от политика
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60%

Легенда:

50%

Да участва в управлението на
страната, да наложи възгледите си

40%
30%

Да бъде в опозиция, за да
казва истината и да критикува
управлението

20%
10%

Не мога да определя

0%
Нормално,
добро

Поносимо,
търпимо

Непоносимо,
нетърпимо

Не мога
да преценя

total

По отношение на парламентарните избори през 2005 г. от управляващата в момента коалиция само при гласувалите за НДСВ се наблюдава минимално повишаване на нетърпимостта (от 35 : 48 към 35 : 52). При избирателите
на ДПС няма промяна в съотношението търпимо/нетърпимо – от 40 : 38 към
38:38, – но те имат спад в онези свои избиратели, които преценяват ситуация
та като нормална (от 16% през 2006 г. на 4% през 2007 г. за сметка на тези,
които не могат да преценят). Позитивни изменения се наблюдават само при
избирателите на „Коалиция за България”. Ако пред 2006 г. те се разпределят
в сътношение 35:50 в полза на нетърпимостта, сега доминират тези, които
приемат резултатите от промените в съотношение приблизително 50:40.
70%

Легенда:

60%

КБ (БСП)
НДСВ

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

ОДС
ДПС
Атака
ДСБ
БНС
Не гласувах
total

През 2007 г. по отношение на едни бъдещи парламентарни избори потенциалните избиратели на „Атака” намаляват, но стават по-категорични – от
съотношение 25:65 те достигат до 18:75 в полза на твърдението, че положението в страната е нетърпимо. Макар и в не такава степен, същото се отнася и
до избирателите на ДСБ. Обратното, потенциалните гласоподаватели на БСП
и СДС намират ситуацията за по-поносима от средното; а тези на НДСВ и ДПС
са близо до средните за страната стойности.
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80%

Легенда:

70%

БСП
НДСВ

60%
50%

ОДС
ДПС
Атака
ДСБ
БНС
Няма да
гласувам
total

40%
30%
20%
10%
0%

2006
2007
Нормално,
добро

2006
2007
Поносимо,
търпимо

2006
2007
Непоносимо,
нетърпимо

2006
2007
Не мога
да преценя

Радикални възгледи
Въпреки общото повишение на приемливостта на положението в страната с 10 пункта и спада в нетърпимостта с 9 пункта, продължава да намалява одобрението на многопартийната система (от 48% през 2006 г. на 41% през
2007 г.), като и на тезата за по-силна президентска власт (съответно от 55% на
43%). Тезата за силния лидер също отслабва в сравнение с 2002 г., но се променя незначително спрямо 2006 г. (съответно 44 : 34 : 32), което се отнася и до
идеята за по-голяма власт на експертите (61 : 46 : 48). Съществена промяна не се
наблюдава и спрямо желанието за установяване на еднопартийна система (29 :
25 : 27) или диктатура като алтернативи на партийния плурализъм ( 16 : 19).
Донякъде/
напълно несъгласен

Доколко сте съгласни с всяко едно
от следните твърдения?

Донякъде/напълно
съгласен

2007

2006

2007

2006

Да се запази парламентът, но с по-малко
правомощия, а да се засили президентската власт

21%

19%

43%

55%

Най-добре е да нямаме парламент, а силен лидер,
който бързо да решава нещата

35%

40%

32%

34%

Най-важните решения за развитието на нашата
страна трябва да се вземат от експерти, а не от
правителството и парламента

19%

25%

48%

46%

Многопартийната система по принцип създава
хаос. Трябва ни еднопартийна система

39%

47%

27%

25%

За нашите условия диктатурата е най-добрата
форма на управление

46%

56%

19%

16%

Многопартийната система и демократичният
парламент са най-добрата форма на управление за
България

23%

22%

41%

48%
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По отношение на по-умерените идеи за политическа промяна разликите
между тези, които приемат положението в страната, и тези, които го обявяват за нетърпимо, не се наблюдават големи отлики в политическите възгледи. Това се отнася в най-голяма степен до въпроса за намаляването на правомощията на парламента и засилването на президентската власт, както и до
абстрактната идея за предаването на по-голяма част от властта в ръцете на
експерти. И по двата въпроса обаче се изразява силно несъгласие от страна
на гражданите, за които статуквото е приемливо. Голяма част от фрустрираните граждани подкрепят радикални тези – несъгласие с многопартийната
система и ролята на парламента, в подкрепа на силен лидер, диктатура или
еднопартийна система.
В това отношение тезата на Боряна Димитрова13 за недоволния демократ,
който не харесва политическото статукво, но не формулира алтернативни
идеи, може да бъде доразвита. Казаното от нея е в много голяма степен валидно за тези граждани, които въпреки всички недоволства намират положението за нормално или принципно приемат резултатите от „прехода”. Останалите
се разделят на две неравни части, едната от които е силно фрустрирана, но
отхвърля радикални идеи за промяната на политическия ред. Втората част от
фрустрираните обаче, поне на думи, е готова да скъса с демократичния консенсус и да реагира подкрепящо на разнообразни крайни недемократични и
нелиберални решения, силно положително корелирани помежду им.

13

Вж.. Б. Димитрова. Подвижните пясъци на обществените нагласи (в настоящия сборник).

135

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

35%

Най-добре е да нямаме парламент,
а силен лидер, който бързо да решава нещата

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

Важните решения трябва
да се вземат от експертите

0%
Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

Напълно
съгласен

Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

За нашите условия диктатурата е
най-подходяща система за управление

Напълно
съгласен

Многопартийната система и
демократичният парламент са найдобрата форма за управление на
България

50%
45%

45%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%
Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

Напълно
съгласен

Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

Многопартийната система създава хаос,
трябва ни еднопартийна система

Напълно
съгласен

Намалени правомощия на президента,
увеличена президентска власт

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%
Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

Легенда:

Напълно
съгласен

Непоносимо, нетърпимо

Напълно Донякъде Донякъде
несъгласен несъгласен съгласен

Непоносимо, нетърпимо
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Непоносимо, нетърпимо
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Радикално поведение
На фона на спада на подкрепата за политическото устройство общата
картина на обществото не показва каквото и да е било нарастване на склонността към радикални действия срещу управляващите. Удовлетворението от
управлението на страната не нараства, но не нараства и готовността за бунт
в най-общия смисъл на думата или по-конкретно за атака срещу парламента
по аналог на 1996 г.
Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли
предприели някакви действия?
Доволен съм от управлението на страната

2007

2006

2002

8%

7%

3%

Бих се включил в подписка

26%

23%

35%

Бих се включил в митинг, шествие

19%

21%

23%

Бих се включил в стачка

16%

11%

19%

Готов съм да изляза на улицата на бунт

7%

5%

9%

Бих настоявал за предсрочни избори

7%

8%

11%

Бих участвал в атака срещу парламента

5%

4%

6%

Бих се обърнал към Съд за правата на човека в Страсбург

5%

3%

-

Бих се обърнал към български и чужди медии

4%

2%

-

46%

52%

38%

Не бих направил нищо

Едновременно с това и въпреки малките стойности на изразената готовност за включване в радикални действия, готовите на бунт и атака срещу парламента се срещат почти два пъти по-често сред фрустрираните, отколкото
сред тези, които приемат резултата от промените през последните двадесетина години. Все пак за отбелязване е, че готови за участие в радикални форми на протест са най-младите (18-30), които са недопредставени както всред
фрустрираните, така и сред избирателите на „Атака” (готовността за бунт и
атака на парламента са много по-силно положително корелирани с възрастовата категория 18-30 години, отколкото с преживяването на положението
като нетърпимо).
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Радикалното малцинство през 2007 г.
През 2006 г. около 23% от анкетираните едновременно определяха положението в страната като нетърпимо и подкрепяха тезата за радикална промяна на формата на управление. През 2007 г. усещане за нетърпимост на положението заявяват 43%. От тях:
 27% са несъгласни с тезата за силния лидер и 39% я подкрепят, съот
ветно 21% напълно и 18% донякъде;
 16% са несъгласни с тезата за експертното управление и 50% я подкрепят , съответно 27 : 23 напълно/донякъде;
 38% са несъгласни с тезата за диктатурата и 24% я подкрепят, съответно 13 : 11 напълно/донякъде;
 34% подкрепят тезата за запазване на многопартийна система и де138
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мократичен парламент и 26% я отхвърлят, съответно 15 : 11 напълно
и донякъде;
 33% са несъгласни с тезата за еднопартийната система и 29% я подкрепят, съответно 17 : 12 напълно/донякъде;
 16% не са съгласни с увеличаването на президенските правомощия
за сметка на намаляване на парламентарните и 45% го подкрепят,
съответно 27 : 18 напълно/донякъде.
В абсолютно изражение и подредени по нарастваща тежест тези данни
дават следната картина:
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напълно
подкрепят

Фрустрирани,
частично
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Сред всички
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частично
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да се вземат от експерти, а не от
правителството и парламента

11,6%

9,9%

21,5%
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Оформят се едно устойчиво радикално ядро в обхвата между 6 и 9% от
всички избиратели, по-мека радикална периферия, която разширява ядрото
до около 11-12% от всички избиратели, преливаща в една популистка среда,
която пулсира между 19 и 48% от всички избиратели. Това е среда, чувствителна поне към едно от класическите популистки политически послания за силно
персонализирано лидерство, намалена роля на институциите на представителната демокрация и увеличено значение на експертите в управлението.
Границите между ядро и периферия не е фиксирана, но категоричността
на подкрепата за радикални тези би могла сравнително уверено да се ползва
за работно разграничаване заедно с декларираната готовност за участие в
екстремни действия като бунт или атака срещу парламента (5-7%). В някои
случаи периферията е много тънка, например в подкрепата за диктатура, ед139
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нопартиен парламент и пълното отричане на ролята на парламента. В други
случаи като експертната власт, намалените компетенции на парламента за
сметка на увеличените президентски правомощия, периферията е значителна. Най-неясна е границата около подкрепата за силен лидер, тъй като тази
фигура може да се интерпретира тясно (като цялостна алтернатива на институциите на представителната демокрация) или разширително (като коректив,
който ограничава, но не отменя съществуването на парламента и партиите
например).
Радикално ядро, периферия и популистка среда
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От фрустрирано общество към фрустрирана провинция
„Състояние на обществото 2007 г.“ извади на бял свят един разгръщащ
се антиелитен консенсус, антипартийно и антиполитическо мнозинство, една
нова колективна вяра, която е с такива размери, обхват и стандартизация, че
повече отговаря на представата ни за мит, отколкото за знание. Картината е
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толкова тревожна, че има основания да престанем да се тревожим, защото
всеки следващ политик ще практикува управление в условията на ниски очаквания към политиците въобще, което от своя страна му дава шанс да приложи определени политики, които да ограничават влиянието на радикални
политически лидери, идеологии и организации.
Една от тези приоритетни политики очевидно ще трябва да бъде регионалната политика, доколкото някогашното масово фрустрирано общество14
се е диференцирало и концентрирало във фрустрираната провинция. В това
отношение ще бъде много важно как ще се прилагат вече осъществените законодателни промени за постигане на по-фокусирана регионална политика,
насочена към активна подкрепа на най-слабите територии. Новият Закон за
регионално развитие15 създава основа за подобна интервенция, но оставя и
доста открити въпроси, например за гарантираното финансиране на регионалната политика.
Възможностите на регионалната политика обаче не бива да се надценяват. Проф. Тройнер, някогашен председател на Федералния съвет по регионална политика на Германия и консултант на първия български проект на
Закон за регионално развитие, през 1998 г. констатира, че страната ни няма
ресурси за балансирано регионално развитие. Сега ресурсите на правителството са значително по-големи, но не са безкрайни, а и не е ясно доколко
ще бъде полезно простото изсипване на средства в малки градове и села без
значителен стопански, институционален и човешки потенциал. Опитът от последните години на социализма показа, че простото концентриране на ресурси в депресивни райони допълнително ги отслабва и ги прави зависими от
постоянна и нарастваща външна помощ.
Едновременно с това новата европейска регионална политика, в която страната се опитва да участва като пълноправен член на ЕС, има малко
по-различни приоритети и стимулира развитието на столицата, големите провинциални градове и урбанизираните територии като двигатели на
националното стопанско развитие16, което, освен всичко друго, по принцип
става значително бавно от темповете, с които се втвърдява радикалното провинциално малцинство и неговата периферия. В този план, струва ми се, че
популизмът остава единственият възможен временен съюзник срещу радикализма. Воден от масовите настроения срещу старите елити, всеки нов популист е принуден да вкарва и нова кохорта от лица в публичното пространство,
което разширява представителството и допринася ако не за преборване, то
поне за частично демонополизиране и демократизиране на корупцията.

14
15
16

The Inflexibility Trap. Frustrated Societies, Weak States and Democracy. Report on the State of
Democracy on the Balkans, prepared by Ivan Krastev. Sofia, CLS, 2002.
„Държавен вестник, бр. 50, 30 май 2008, с. 1-9)
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – http://www.bgregio.eu.
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Тогава пред политическите партии, бизнеселита, а и всеки друг елит, се
явява нов въпрос: при това бързо изхабяване на публичните лица какво положително да правят със старите си лидери, без да разграждат организациите
си и да сърдят допълнително и без това сърдитите избиратели?
Има и въпрос с повишена трудност пред новите популисти на прага на
властта: как да привлекат в управлението старите експерти, без да отблъснат
част от фрустрираните избиратели, които – повече от силен лидер и слаб парламент – искат повече власт за експертите17.

17

За идеологията на експертността и новия утилитаризъм вж. повече у Петя Кабакчиева в
настоящия, сборник както и в статията и΄„Новият прагматизъм, или за работата и грижата“
– Politiki 03/06 – http://politiki.bg/?cy=36.
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САЛАТКА, РАКИЙКА, ДЪРЗОСТ И КРАСОТА
Културното практикуване на свободното време
като показател за състоянието на българското общество
Александър Кьосев

Настоящото изследване е опит да се очертаят реални устойчиви групирания от културни практики в съвременна България – и чрез тях да се даде
отговор на въпроса за състоянието на българското общество.
То е направено с убеждението, че социологическите изследвания на подобни практики дават значително по-надеждна и интересна информация от
традиционния социологически показател „образование”. Практикуване на
свободното време под формата на разнообразни културни занимания (като
тук думата „култура” трябва да се тълкува пределно широко) демонстрира
онова, което реално е останало от образованието и се е превърнала във втора природа на човека: то е реалното наследство и функция на образованието. То също така би демонстрирало дали и доколко образованието въобще
е оставило следа – възможно е индивидът, независимо от фактическото си
образование, да си е останал „пред-образован”, спрямо това, което реално
практикува, възможно е също така съзнателно да се отказва от опции, които
образованието му предлага. По отношение на всекидневните дейности в свободното време, традиционният социологически показател за степен на образованост се оказва само формален знак, зад който могат да се крият съвсем
различни манталитети, културни практики и навици.
* * *
От времето на своето възникване (края на XVIII, началото на XIX век) свободното време обхваща нещо, което може да бъде наречено втора, алтернативна половина на индивидуалното съществуване. Дейностите, които се
практикуват в него, са различни – допълващи, алтернативни, понякога дори
компенсаторни спрямо професионалните дейности, с които е запълнено работното време. Докато последното е свързано със задълженията, напрежение
то и кариерата, то свободното време, както посочва и самото му название, е
свързано с отпадането им – с почивката, отмората и нефункционалното общуване, със забавленията и хобитата. То не е средство за кариера (освен ако не
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е време, отделено на самообразование с кариерна цел), а е самодостатъчно
и самоценно. Казано с фройдистки метафори, ако работното време е време
на обществото и пазара, в което действа принципът на социалната реалност
с неговите принуди и дисциплини, то свободното време е (или поне изглежда) време на индивида, в което действа друг принцип: този на желанието и
на индивидуалните предпочитания при неговото задоволяване. Затова класическият смисъл на „свободно време” (впрочем вече остарял, но за това ще
стане дума по-долу) включва освен времето, в което работната сила биологически се възстановява и възпроизвежда, още и разнообразни некомерсиални дейности и човешко общуване. За тях основни са не предварителните регламенти, задълженията, дисциплините и изискванията, а (поне привидният)
свободен избор, удоволствието, отпадането на принудите и контрола, както
и игрите и експериментите, които индивидуалното и/или колективно въображение практикува отвъд принципа на реалността – разказване на истории,
четене на книги, гледане на филми, слушане на музика, празнуване, спортните
забавления, игри в буквалния смисъл, дори алкохолни или наркотични опия
нения.
Изграждането на индивидуалните и колективни идентичности не оставят незасегнати от отношението „работно – свободно време”. Докато в професионалния си свят човекът е преди всичко социална и професионална роля,
вписана в ясни йерархии и задължения, то в свободното си време той е оставен на себе си и – поне така му се струва – може да се реализира, както желае.
През това време на деня той – като гледа телевизия, общува с приятели, като
чете книги, слуша музика, като се грижи за своето семейство или пък избира
между това да релаксира в модерни спа-курорти или да сърфира из Интернет – може да си построи един свой свят и един желан Аз, който не винаги
съвпада, а често е допълващ и/или компенсаторен по отношение на посочената официална роля. Така начините на прекарване на свободното време се
оказват и техники на изграждане на допълващи смислови светове и на лични
и/или групови идентичности в тях: паралелно с разтоварването, общуването
и забавлението те имат за допълнителна задача и да дават и явен или скрит
отговор на въпроса „кой съм аз и кои сме ние”. Понякога този отговор е в противовес на официалната професионална и социална роля, наложена на човека от социалните и професионални реалности; в други случаи, напротив, тази
официална роля се приема доброволно, дори гордо, но нейните употреби и
развитие през свободното време са неочаквани, нерагламентирани и своеобразни. Така свободното време се оказва и време на проиграване на идентичности, срещу ролевата структура на работното време.
Казаното дотук описва работното и свободното време като два идеални
типа. В действителност отношенията между тях са много по-сложни и объркани – и то най-вече поради това, че в късния неолиберален капитализъм
свободното време не е противопоставено на пазара, а е едно от най-важните
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пазарни територии, в която той е проникнал тотално. Практически и теоретически неолиберализмът отъждествява свободното време с третия елемент
на пазарния цикъл, консумацията – и по тази причина за него се състезават
милиони развлекателни, медийни и консумативни индустрии, а „свободният
индивид“ се оказва сведен до консуматор и е подложен на изключително фин
пазарно-рекламен натиск. Последният произвежда не само стоки, а и техните
фантазмени двойници – (рекламни) образи, които имат специална функция.
Чрез маркетингови проучвания неолибералният капитализъм диференцира
своите консуматори в много широк спектър от профилирани микропазари и
малки фокусни публики,– на които предлага не само стоките, а и подходящите
за конкретната група профили от прелъстителни образи, идентификационни
емблеми, смислови светове. Консумативните стилове започват да оразличават индивиди и групи едни от други. Т.е. паралелно със стоките се продава и
пакетирано въображение и ready made идентичности за ползване в свободното време, дори нещо повече – новият тип профилиран пазар позволява на
индивида бриколажно да съчетава разни техни елементи, давайки му така привидното усещане за индивидуалност, свобода и различие спрямо другите.
По този начин в съвременния глобален свят „свободното време“ е пазарно колонизирано, а зад привидната свобода на индивида в „неговото време“
всъщност властват пазарни и медийни принуди: той трябва да консумира непрекъснато и при това – дифиренцирано, в стилови пакети, които го оразличават и противопоставят на други консуматори: участието му в непрекъснатата размяна и в потоците от стоки и образи, е с висок залог: така той бива
припознат като участник и като различен от „другите” – т.е. това му гарантира
социално съществуване и разпознаваема идентичност.
Става ясно защо консумативните стилове могат да се тълкуват като важ
ни показатели за „състоянието на обществото“. Те са показател за включеност
или изключеност от съвременния свят на пазара, за успешно или неуспешно
създаване на групови и колективни идентичности по пазарни модели, за критерии за различимост. Те показват и до каква степен индивидуалния и групов
свят е колонизиран от консумативните практики, до каква индивидите или
групите имат свой отвъдпазарен ресурс за справяне със социалния натиск –
т.е. може да се тълкува като знак за способността им да си изграждат на свой
свят. Паралелно с това консумативните стилове могат да се свържат с такива
обективни показатели като „стандарт на живот“, „качество на живот“ и прочие
(бъдеща задача, която не е цел на настоящото изследване).
Мислимо е също така да се търси корелация между културно-консумативните стилове, от една страна, и политическото (електоралното) поведение,
от друга: тази връзка между културните и политически идентичности трябва
да бъде търсена през категорията „избор“ и корелациите между консумативно-естетическата и политическата страна на избора. Но това също е бъдеща
задача, която тук само можем да отбележим.
145

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Изчезващото свободно време
Първото, с което трябва да започне представянето на резултатите от
моето изследване (базирани върху анкетите на Алфа Рисърч за 2006 и 2007 г.),
е простата констатация: свободното време в България се оказва оскъден и неравномерно разпределен ресурс. Динамиката на това „намаляване или нарастване“ на свободното време в посочения период също варира чувствително
за различните възрасти, социално-географски групи, образование и доход.
В анкетите от 2007 г. преобладава мнението, че преди 5 години то е било
повече – ако 23,2% от анкетираните твърдят, че то е повече, то значително поголяма част от населението, 38,2%, твърдят, че е по-малко. Отговорите от 2006
г. говорят за макар и бавно, засилваща се загриженост относно изчезващото
свободно време – през 2006 г. твърдящите, че то намалява за последните 5
години, са били 32% – т.е. за една година субективното усещане за липса на
свободно време е нараснало с 6 пункта.
Повече

Нито повече, нито
по-малко

По-малко

Без отговор

Свободно време – 2006 г.

25%

43%

32%

1%

Свободно време – 2007 г.

23%

38%

38%

1%

Какво днес можете да си позволите
повече и какво по-малко, отколкото
преди пет години?

По-показателно е обаче, че твърденията, изразяващи тази тревога, са разпределени доста неравномерно спрямо социалната, възрастова и географска
стратификация. Както може да се очаква, свободното време изчезва по-бързо
в столицата, сред младите, образованите и богатите, отколкото в провинция
та, по селата, сред възрастните и бедните. В София субективното усещане за
изчезване на свободното време е сравнително най-силно (само 20% от анкетираните твърдят, че то е повече отпреди пет години, срещу 44%, които са
убедени, че то е по-малко). Младите (особено онези, които учат и работят)
страдат от по-голяма липса на свободно време от другите (цели 66,7% от тях
посочват, че преди 5 години са имали повече свободно време, като нито един
не посочва обратното). Намаляването на свободното време е в обратна функция от дохода: колкото по-висок е той, толкова по-бързо намалява то: при доход на член на семейството между 200 и 300 лева онези, които посочват, че то
е повече са само 15,9% срещу 46,2%, които посочват, че е по-малко отпреди
5 години. При по-високите доходи има ясна тенденция за увеличаване на ножицата между „повече” и „по-малко”: за хората с доход 300 – 500 лв. на глава
от семейство съотношението е 8,1% (повече) срещу 62,2% (по-малко свобод146
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но време отпреди 5 години); за доход над 800 лева е дори 5,9% срещу 70,6%.
Т.е. над две трети от богатите са уверени, че свободното време безвъзвратно
намалява.
Противоположно е положението при неактивните групи от населението:
хората от провинцията, безработните, пенсионерите и възрастните. Те предвидимо посочват, че свободното им време днес е повече отпреди 5 години
(съответно жителите на малки градове 27,4% (повече) срещу 35,2% (по-малко); безработни 32,0% (повече) срещу 28,7% (по-малко); пенсионери 51,0%
(повече) срещу 14,2% (по-малко); възраст на 61 години – 46,8% (повече) срещу
17,0% (по-малко отпреди 5 години).
Т.е. статистиката потвърждава очевидните интуиции. Активните социални елити страдат от тежки проблеми със свободното време, за разлика от тях.
неактивните и сравнително маргинални групи го имат в изобилие.
Към очевидния извод (активната и заможна част от населението е просто по-заета, тя работи повече и има по-малко свободно време) трябва да се
добави и още нещо: българските елити все още не са включили свободното
време в представата си за успешен и добър живот, те са готови винаги да го
жертват, не са създали свои начини и техники за печелене на свободно време
и вероятно са още далеч от това, което се случва в глобализиращия се свят –
да натоварват консумативните практики в свободното време с особен смисъл
и значение1. Все пак показателно е, че тъкмо в тази част населението – богатите, активните, младите, живеещите в големи градове – субективното усещане,
тревогата за липса на свободно време нараства и става по-отчетлива.
Ето какво показва таблицата за 2007 г. по отношение на въпроса:
Къде, на какви социални места се използва свободното време?

1

Без отговор

Нямам

в къщи

Навън

София

6,3%

24,6%

54,3%

14,9%

Окръжен град

2,5%

19,3%

60,6%

17,6%

Малък град

2,4%

14,3%

63,7%

19,6%

Село

1,7%

16,4%

68,9%

13,0%

Макар че това е валидно за масовия случай, относителният разцвет на life style изданията
говори за обратното: противно на статистиката, вече има български групи, които култивират естетически и консумативно свободното си време.
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А ето и една сравнителна таблица.
Колко често прекарвате свободното си време вкъщи и
извън дома?

2007

2006

Нямам свободно време

19%

18%

Най-често вкъщи

63%

55%

Най-често навън

16%

25%

Без отговор

2%

1%

Горната странна картина се нуждае от тълкуване. На първо място интересно е, че независимо от описания натиск на глобалния пазар върху свободното време, по-голямата част от българите предпочитат да прекарват времето
вкъщи. В сравнение с 2006 г. прекарването на свободното време вкъщи дори
е нараснало с 8 пункта, докато прекарването му навън е намаляло с 11 пункта. Даже софиянци – най-активната част от населението – прекарват огромна
част от намаляващото си свободно време вкъщи (нарастваща тенденция), където очевидно разнообразието на културно-консумативните практики е доста ограничено (гледане на телевизия, евентуално четене на книги, по-често
общуване, сядане на чашка). Т.е. първото впечатление е, че българските граждани донякъде се самоизключват от огромното предлагане на начини на прекарване на свободното време извън къщи, които им предлага съвременният
пазар – което вероятно е свързано с поскъпване на живота и инфлацията и
реално намаляване на доходите (противно на макроикономическите твърдения за нарастване на дохода на глава от население).
Това се потвърждава и от начините, по които се прекарва друго свободно
време – отпуската. Все още голям е броят хората, които не ползват отпуска
(36,8%), макар броят на онези, които ползват да е леко нараснал (с четири
пункта за периода 2006–2007 г.). Леко се е увеличил и броят на тези, които са
отишли на море или планина по време на отпуската си (три пункта за същия
период). Въпреки тези слаби и неясни тенденции, отпуската в преобладаващото число случаи се оказва свободно време, което повечето граждани на
страната предпочитат да прекарат във „фамилни пространства”, в които не са
харчат или се харчат малко пари: дом, двор, вила. Те дори извършват разни
комерсиални или „полукомерсиални” дейности в тях – поправят неща по къщата и колата, работят по двора, работят, за да изкарат допълнителен доход.
Като изключим младите, богатите и софиянци, останалите рядко напускат населеното си място, рядко посещават морски, планински курорти или чужбина. Дори софиянци, 50% от които са посочили, че прекарват отпуската си на
море, а 3% – че пътуват в чужбина, всъщност в по-голямата си част обитават
през отпуската си главно фамилни пространства – 65,3% от тях не напускат
148

Александър Кьосев

къщата, двора или вилата. А за жителите на селата положението с отпуската е
съвсем особено: 61,3% от тях посочват, че никога не са ползвали такава, едва
6% ходят на море или на планина, никой не е посочил пътуване в чужбина:
прекарването на отпуската (доколкото я има) във „фамилни пространства” е
почти безалтернативно.

Видове прекарване на свободното време
За да можем да анализираме употребите на свободното време, ще въведем условна класификация на културните и консумативни практики. Ще ги
класифицираме според оси, които показват къде се намират тези практики
спрямо традиционни начини на прекарване на „празното време”, спрямо консумативните модели на съвременния пазар, спрямо традиционните модерни технологии и спрямо съвременните високотехнологични комуникативни
практики (медии и интернет, Skype, мобилни телефони и пр.). Като изключим
последния критерий, останалите класификационни донякъде напомнят исто
рическо датиране на културните практики, с които се запълва свободното
време: защото различните технологии, медии и пазарни моди се появяват в
различни исторически периоди и позволяват да се прецени доколко „съвременни” или „старомодни” са начините, по които определени групи и страти
прекарват свободното си време (което пък от своя страна говори за това как
те реагират на съвременния социален, медиен и пазарен натиск върху тяхното свободно време).

Консумативни и неконсумативни практики.
Изследването „Състояние на обществото“ е задало в две последователни години – 2006 и 2007, определен брой въпроси, посветени на културните
практики. То е получило отговори, които информират колко процента от анкетираните са посочили една или друга културна практика като характерна за
начина, по който те прекарват свободното си време . Отговорите са дадени в
долната сравнителна таблица.
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Какво най-често правите през времето, в което не сте на работа?

2007

2006

Гледам телевизия

59%

59%

Извършвам домакински и домашни работи

53%

48%

Занимавам се с децата/внуците

24%

23%

Почивам си, отспивам си

24%

19%

Излизам, пия кафе или ходя на ресторант с приятели

15%

19%

Сядаме някъде в махалата със съседи и си говорим

15%

17%

Ходя на гости, каня гости в къщи

20%

12%

Сядам на салата, ракия, вино или нещо друго

12%

11%

Чета книги

13%

11%

Разхождам се, отивам сред природата, туризъм

11%

10%

Ходя в кръчмата, капанчето, хоремага

8%

Играя електронни игри, чатя си, сърфирам в интернет

7%

6%

Имам си хоби, на което посвещавам почти цялото си време

5%

5%

Ходя на дискотеки и клубове, танцувам

4%

4%

Спортувам

4%

4%

Говоря по телефона

8%

4%

Играя табла, шах, карти

3%

Занимавам се с лов и риболов

3%

Уча, за да повиша квалификацията си

3%

3%

Ходя на мачове, състезания и спортни събития

3%

3%

Ходя на църква (в джамия)

3%

3%

Ходя на културни забавления

3%

3%

Грижа се за себе си, ходя на фризьор, козметик, фитнес и т.н

2%

2%

Участвам в художествена самодейност

1%

1%

Сравнението между 2006 и 2007 г. потвърждава хипотезата, че начините на прекарване на свободното време, тълкувани като културни и жизнени
стилове на поведение, се менят бавно и не зависят от бързите преподрежда150
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ния на политическата ситуация. Гледането на телевизия е константа (59% от
всички анкетирани и от двете години) и е най-разпространената и запълваща
свободното време дейност. Обясненията за това могат да се търсят в много
посоки, но със сигурност влияе това, че гледането на телевизия е сравнително евтино, провежда се в пространствата на дома и може да бъде „съпровождащо” по отношение на други дейности. Гледането на телевизия е хибрид: то
е дейност в пространствата на дома, но едновременно е и консумативна културна практика, защото чрез телевизионните реклами консумативните модели на съвременния пазар проникват във всеки дом.
За разлика от това редица други дейности по прекарване на свободното
време със сравнително висок „рейтинг” трябва (макар и с уговорки) да бъдат
определени като неконсумативни, защото не участват (поне не пряко) в пазарния цикъл и капиталния оборот. Такива са „занимавам се с децата, внуците”,
„отспивам си”, „сядаме в махалата със съседи и си говорим”, „виждам се с прия
тели”, „ходя на църква”, „разхождам се сред природата”. Макар тези дейности
да се нуждаят за своята поддръжка от пазарни продукти, все пак същината им
изглежда чисто общуване, което не се влияе непременно от пазарни модели.
По своя условен исторически адрес те са старомодни: могат да се случат винаги и навсякъде, включително и извън модерната епоха – в този смисъл те
изглеждат архаични, „пред-модерно-вечни”. Ето как се разпределят подобни
дейности по проценти:
2007

2006

Извършвам домакински и домашни работи

53%

48%

Занимавам се с децата/внуците

24%

23%

Почивам си, отспивам си

24%

19%

Сядаме някъде в махалата със съседи и си говорим

15%

17%

Ходя на гости, каня гости в къщи

20%

12%

Сядам на салата, ракия, вино или нещо друго

12%

11%

Ходя в кръчмата, капанчето, хоремага

8%

Занимавам се с лов и риболов

3%

Ходя на църква (в джамия)

3%

3%

Както се вижда, тенденцията е количеството време за тези неконсумативни практики, които се реализират извън публичността и пазара, във „фамилните и махленски” пространства, сред природата или в традиционни
културни институти като църквата (джамията), като цяло леко да нараства от
2006 към 2007 г.
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Разпределението им по групи и страти на населението дава следната
картина.
Сборът на процентите на всички „неконсумативни” практики в София е
около 138,3% срещу около 90% за другите, в които има ясен пазарен момент
(гледам телевизия, говоря по телефон, излизам по ресторанти, спортувам,
ходя на фризьор, фитнес, козметик: т.е. отношението между неконсумативни
дейности към консумативни е 3 към 2. (тук е редно да отбележим, че от анкетата отсъстват такива традиционни начини на прекарване на свободното време като четене на вестник или пазаруване – което я прави несъвършена, а изводите от нея – предварителни). Същото съотношение за селата е 163,9% към
91,6% – т.е. тук съотношението е почти 2 към 1 в полза на неконсумативните
практики. Селото показва много по-ясни предпочитания към условно класифицираните като „предмодерни” начини на прекарване на времето като грижа за семейството и децата, домакински дейности, съседска раздумка, салатка и ракийка (разликите със София са между 5 и 20 пункта). За отбелязване е
още, че селото гледа повече телевизия (61,1.%) от столицата (49,1%). При младите до 30 години съотношението между неконсумативни към консумативни
практики е 143% към 126% (докато при хората над 61 години съотношението
е 132 % към 98.4%). Резултатите отново потвърждават тривиалните очаквания: младите, живеещите в София, и богатите са значително по-въвлечени в
съвременните консумативни практики от старите, бедните и селяните.
Гледането на телевизия, хибрид между модерна технология и предмодерна фамилиарност, обаче прави отчетливо изключение. То се подчинява на
обратни закономерности, защото е по-предпочитан начин за прекарване на
свободното време на всички, но особено на бедните, старите и географски
маргинализираните. При най-възрастните цели 73% от условно класифицираните като „консумативни“ практики отиват в гледане на телевизия; при младите този процент е едва 44,%. Селото гледа повече телевизия от София: статистиката дава цифрите 61,9% спрямо 49,1%. От етносите в държавата онзи,
който е най-активен и привилегирован гледа най-малко телевизия, а другите
– в реципрочно отношение на своята маргинализираност – гледат все повече
(56,5% от българите са я посочили като начин на прекарване на свободното
време срещу 75,4% от турците и 63,9% от ромите. Най-голяма е вилицата между бедни и богати: бедните гледат далеч повече телевизия от богатите (при
доход на глава от семейство под 50 лв. – 69,6% от запитаните са посочили гледането на телевизия като начин на прекарване на свободното време; докато
за получаващите доход между 500 и 800 лв на член от семейство, този процент е едва 37,8%.
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Социологическо разпределение на традиционни („предмодерни“)
начини на прекарване на свободното време.
Нека повторим най-важните резултати от анкетите: те показват, че модерните и глобални начини за прекарване на свободното време съвсем не
са масови, а вероятно характеризират определени и специфични пластове от
населението: можем да говорим за селективна модернизация, докато големи
пластове от населението пребивават в условна „предмодерност”. Ще се аргументираме чрез проследяване на традиционни социологически показатели.
Географско положение

Населено
място

Ходя на
Сядам на
Сядаме
Извършвам Почивам Занимавам Ходя на
църква
салата,
се с децата/ гости, каня някъде в
си,
домакински
и домашни отспивам внуците гости вкъщи махалата ракия, вино (в джамия)
със съседи и или нещо
си
работи,
друго
си говорим
готвя

София

38,9%

20,6%

17,1%

17,1%

14,3%

9,7%

6%

Голям град

50,6%

30,4%

26,0%

22,9%

10,3%

12,8%

3,6%

Малък град

61,3%

23,2%

27,4%

20,2%

20,2%

14,9%

1,2%

Село

59,9%

19,7%

24,4%

18,1%

18,7%

11,0%

5,4%

В повечето предмодерни практики София и софиянци показват значимо
отклонение – те практикуват традиционни начини на прекарване на свободното си време средно с около 10% по-малко. Разликата е по-малка за комуникативните практики (гости, общуване със съседи), които са добре застъпени
и в столицата. Неочаквано има известно съсредоточаване на религиозност в
столицата и по селата (можем да подозираме, че става дума за различни религиозни практики, традиционни на село, постмодерни и нови в столицата),
но все пак едва 2–6% от цялото население понякога прекарват свободното си
време си в черква или джамия. От допълнително проучване се нуждае странният факт, че сумарно провинциалните градове, малки или големи, показват
по-голяма концентрация на традиционни културни практики от селата (повече време за семейството, общуването между поколенията, домакинството; а
малките градове и селата – и за съседски контакти).
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Възраст
Възраст

Извършвам Почивам си, Занимавам Ходя на
домакински отспивам си се с децата/ гости, каня
внуците гости вкъщи
и домашни
работи,
готвя

Ходя на
Сядам на
Сядаме
църква
салата,
някъде в
махалата ракия, вино (в джамия)
със съседи и или нещо
друго
си говорим

18 – 30 г.

29,1%

22,4%

15,3%

25,0%

7,7%

4,1%

30 – 40 г.

48,5%

26,3%

32,7%

17,5%

10,5%

15,8%

2,3%

40 – 50 г.

52,3%

25,9%

17,8%

23,6%

17,2%

15,5%

4,6%

50 – 60 г.

60,9%

19,0%

29,1%

19,0%

17,9%

11,7%

3,4%

Над 61 г.

70,3%

27,4%

27,0%

16,7%

20,5%

14,1%

4,9%

Различието в културните практики между млади, зрели и стари се отличава с мащаб, сходен на този между София и провинцията – броят на младите
хора, които извършват традиционни културни практики, е с около 10% помалко от зрелите и около 20%–30% по-малко от възрастните (като изключим
ходенето на гости, където младите водят с между 2 и 8%). Най-възрастните –
вероятно поради това, че разполагат с най-малко средства и са изключени от
публичния живот, – прибягват в най-голям процент до традиционни дейности
по прекарване на свободното време, но канят гости най-рядко, предпочитат
да общуват по съседски: тяхната религиозност надскача значително средната
за страната.
Образование
Образование Извършвам Почивам си, Занимавам Ходя на
домакински отспивам си се с децата/ гости, каня
внуците гости вкъщи
и домашни
работи,
готвя

Ходя на
Сядам на
Сядаме
църква
салата,
някъде в
махалата ракия, вино (в джамия)
със съседи и или нещо
друго
си говорим

висше

41,9%

19,8%

14,0%

18,6%

6,4%

8,7%

1,7%

полувисше

48,4%

16,1%

35,5%

35,5%

9,7%

6,5%

6,5%

средно

52,9%

24,3%

22,6%

20,3%

10,9%

12,2%

2,1%

основно

59,2%

29,1%

30,5%

18,8%

27,7%

13,8%

6,0%

По-ниско

64,3%

19,0%

33,3%

16,7%

19,0%

19,0%

Разликите в културните практики между хора с висше образование и такива с ниско образование са съществени (т.е. все пак образованието влияе
върху реалните културни практики): при висшистите „предмодерните” практики са застъпени с между 5% до 20% по-малко: те са и най-малко религиозни.
Въпреки това обаче, дори българските висшисти се държат доста традиционно през свободното си време – само 25,5% от тях четат, едва 6% сърфират в
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Интернет, едва 9,7% ходят на културни забавления (т.е. всъщност влиянието
на образованието върху характера на културните практики не е толкова силно, колкото може да се очаква, предпочитаните дейности и при висшистите са
традиционни: домакински дейности, занимания с децата, гости…).
Хората с ниско образование са значително по-малко активни в социалните си контакти от тези със средно и полувисше образование.
Етнос
Етническа Извършвам Почивам си, Занимавам Ходя на
домакински отспивам си се с децата/ гости, каня
група
внуците гости вкъщи
и домашни
работи,
готвя

Ходя на
Сядам на
Сядаме
църква
салата,
някъде в
махалата ракия, вино (в джамия)
със съседи и или нещо
друго
си говорим

Българин

51,2%

24,5%

21,1%

20,3%

13,0%

12,4%

2,8%

Турчин

78,3%

20,3%

44,9%

7,2%

23,2%

4,3%

7,2%

Ром

50,8%

24,6%

47,5%

24,6%

41,0%

16,4%

4,9%

Друг

33,3%

33,3%

33,3%

Тук разликите са значителни – около 20%. Казват си думата различните
традиционни всекидневни култури: турците се оказват много по-големи домошари, отделят повече време децата си, допускат по-трудно хора у дома си,
по-религиозни са и имат по-развита съседска (махленска) култура: т.е. като
цяло те показват повече типологични предмодерни характеристики (семейна, съседска face to face комуникация, инвестиция на свободното време в общуване с близки, а не в културна консумация). Българи и роми в своите всекидневни житейски стилове имат повече общи характеристики, като изключим
по-слабата комуникация между поколенията и по-малко развитата съседска
култура при българите.
Доход
Доход

Извършвам Почивам си, Занимавам Ходя на
домакински отспивам си се с децата/ гости, каня
внуците гости вкъщи
и домашни
работи,
готвя

Ходя на
Сядам на
Сядаме
църква
салата,
някъде в
махалата ракия, вино (в джамия)
със съседи и или нещо
друго
си говорим

Под 50 лв.

60,7%

19,6%

51,8%

19,6%

39,3%

10,7%

5,4%

50-100 лв.

58,8%

15,6%

23,8%

14,4%

16,3%

13,1%

3,8%

100-150 лв.

64,6%

34,0%

26,3%

19,1%

19,1%

11,0%

6,2%

150-200 лв.

56,5%

25,0%

25,0%

22,6%

16,1%

14,9%

2,4%

200-300 лв.

43,4%

26,5%

20,6%

22,2%

8,5%

10,6%

1,1%
следва »
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300-500 лв.

47,0%

22,0%

18,9%

25,8%

11,4%

13,6%

500-800 лв.

29,7%

13,5%

13,5%

18,9%

2,7%

18,9%

Над 800 лв.

17,6%

11,8%

11,8%

5,9%

2,3%
5,9%

Парите определят кой в кое време живее: богатството откъсва човека
от евтините „предмодерни” начини на прекарване на свободното време (директно общуване без практическа цел, традиционни начини на консумация,
семейни занимания и интензивни контакти между поколенията, съседски
контакти). Колкото по-беден е човек, толкова по-малко начините му на прекарване на свободното време са свързани със съвременното консумативно
общество и непостижимия му за бедните жизнен стандарт и life style: бедните
по неволя са традиционни в своя жизнен стил. Ходенето на гости (една все пак
различна от семейно-локалната социална връзка) отличава онези със средни
доходи, докато най-бедните предпочитат съседските и фамилни контакти (т.е.
най-близките, най-традиционните, онези, които се правят с най-малко усилия).

Културни практики и технологии
Ясно увеличение от 2006 към 2007 г. показва само една културна практика, която се нуждае от технологично осигуряване – говоренето по телефон (4
пункта нарастване, вероятно свързано с пускането на пазара на нови мобилни оператори, конкуренцията и пакетите от услуги, които поевтиняват мобилните телефони). Въпреки масовото навлизане на Интернет, той не е посочен
от анкетираните като особено честа практика за прекарване на свободното
време – 9,1% в София срещу 3% в селата, 15,8% сред младежите до 30 год.,
срещу 1,9 сред възрастните над 61 год. (едно сравнително изследване би показало вероятно, че тук България се отличава значително от Западна Европа
и Америка).
Прави впечатление, че в процес на отстъпване е едно традиционно
практикуване на свободното време – четенето, – базирано на ранно-модерна
технология (книгопечатането), което е било изключително разпространено
през края на XVIII, XIX и целия XX век. Според друго изследване на Алфа Рисърч у нас през последните години се очертава спад в дела на читателите (от
62% през 2002 г. на 58% през 2006 г.). Активно четящите са около 28%. Социо
лозите от Алфа Рисърч посочват, че за останалите 30% по-скоро може да се
каже, че са изкушени от книгите – чисто имиджово смятат четенето за важно
и социално престижно, но на практика четат по-рядко. Забележително е, че
хората с най-много свободно време (жителите на селата и възрастните), четат най-малко; малко четат и онези, които са активни и задават модели на со
циален успех (млади, богати). Най-много все още четат учещите млади хора и
домакините (28%).
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Чета книги
София

25.7%

Окръжен град

13.7%

Малък град

8.9%

Село

5.4%

Не четат маргинализираните, безработните (само 1% от тях са посочили
четенето като начин на прекарване на неограниченото си свободно време!).
Сравнително малко четат старите (12,5%), но процентът на четене сред младите е още по-малък (9%), не четат успешните, зрели, активни мъже с висок
доход (до 800 лв. на член от семейство – четат едва 5,4%, над 800 лв. – 5,9%.
Доминацията на технологично неосигурени културни практики е очевидна, но отново с едно изключение – телевизията. Тя се оказва комуникативна технология, проникнала във всеки дом, честотата, с която е посочена,
надскача далеч всички други начини на прекарване на свободното време.

Заключение
Какви изводи можем да направим дотук, след като проверихме разпределението на ресурса „свободно време” на местата на неговото ползване и на
практиките, с които то се запълва?
Най-общият извод е, че по отношение на свободното време и неговото
прекарване в България тече процес на нарастващо разцепване между отделните прослойки на населението: вероятно той най-добре може да бъде
описан с метафората на Робертсън „глокализация”, в смисъла на Зигмунт Бау
ман: разцепване на населението по отношение на мобилност, включеност и
достъп: нарастване на процепа между мобилни хора, които имат достъп до
информация и съвременни технологии, и уседнали и ограничени хора, без
достъп и шанс.
В България ситуацията добре се описва от това понятие: малката, млада,
активна част, живееща в столицата, живее сравнително активно и мобилно,
изглежда включена в съвременния свят от културно-консумативни практики,
ползва съвременни технологии. (За да се прецени все пак доколко тя наистина е част от глобалния свят са необходими сравнителни изследвания с други
страни). Проблем на тези млади елити е, както видяхме, че за тях намалява
самият ресурс, за който става дума – свободното време, а те не полагат достатъчно грижи за него, не го включват в образа на своя добър живот.
От друга страна масите, провинцията, социалните низини и маргинални
групи, от своя страна, все повече се изолират във „фамилни пространства”,
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отдават се на традиционни, дори архаични практики, за които пазарът и технологиите са малко релевантни: тези прослойки сякаш се рефеодализират,
Може да се предположи, че в дългосрочен план в България ще се създаде не толкова „поле” в смисъла на Бурдийо (институционализация на взаимно
оразличаващи се и противопоставящи се практики, водещи до изграждане
на референциална система от социални позиции, хабитуси и значения – т.е.
идеално пространство, в което различните културно-консумативно стилове
взаимно се отнасят, оразличават и противопоставят), колкото директно разцепление, залог за конфликтни отношения между прослойките. В резултат на
глокализацията основните културни различия, които вече са големи, ще нарастват все повече – дали няма да се стигне до точка на липса на комуникация?
В такъв случай фините разлики вътре в полето биха били засенчени, дори заличени от огромните разлики между включените в пазара и технологиите и
изключените от тях.
Тревожно е заключението, което може да се направи от „залеза на четенето” – отива си, както биха казали теоретиците, „централна културна техника
на модерността”, която е позволявала на индивида самостоятелно и критично
мислене и фантазмени експерименти в автономните, алтернативни светове
на книгата – т.е. четенето е имало освен директен образователен, още и скрит
политически смисъл: то е тренирало граждани, автономни субекти с критическа възможност за избор. Дали залезът на четенето не е свързан косвено и със
„смъртта на политическото”? Доколко тази постепенна загуба ще бъде компенсирана от високотехнологичните и интерактивни медии е рано да се каже.
Най-интересният – и най-предварителен засега – извод засяга особения
статут на културната практика „гледане на телевизия”. Тя доминира далеч над
всички останали, съчетавайки модерни качества (съвременна медиалност,
включеност в съвременната консумативна култура, технология, надлокалност) и предмодерни такива (безплатност, одомашненост, фамилиарност). Т.е.
макар късномодерна и технологична, поради своята малка цена и всеобща
достъпност, тази културна практика се слива с други традиционни културни
практики и се практикува повече от социалните низини, отколкото от образователния и финансов връх на социалната пирамида. Настоящият вид на анкетата дава малка възможност да се пита в детайли и дълбочина за влиянието
на телевизията – многоканалната телевизия и дистанционното управление
дават на практика безбройни възможности за употреби на свободното време,
които са много различни една от друга и много трудно могат да бъдат проследени от традиционно социологическо изследване. Но съчетанието между гледането на телевизия като рекламно-консумативна практика и другите,
съпровождащи начини на прекарване на свободното време демонстрира, че
телевизията в България сякаш не стимулира чрез рекламите си истинска консумативност: през нея тече по-скоро една имагинерна консумация, в която
образите и съблазнителните пазарни фантазми се консумират сами по себе
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си, без да водят до реално търсене на подобни начини на живот (те са извън сферата на възможното). Делението „реална консумация” – имагинерна
консумация ще бъде още една линия на потенциален социален конфликт.
Онези, които гледат телевизия, са не просто бедни, лишени от (консумативен)
стил, неучастващи в престижния луксозен живот – те са такива бедни, които
знаят, че са такива, които, практикувайки античен общностен живот, живеят
и с фантазмите на сапунени опери, хасиенди и Fashion TV от 21 век. Другият,
луксозен и глобален свят на консумацията показва себе си не в класическите витрини, пред които стоят бедните гаврошовци: той прониква в домовете,
завладява масовите фантазии и на последната бабичка, която – като присяда
по съседски да си говори с друга като нея, обсъжда последната серия на „Дързост и красота”. Затова телевизията и културните практики, свързани с нея,
заслужават специално внимание: тук можем само да предложим едно бъдещо
социологическо изследване да включи много по-профилирани въпроси при
нейното проучване.
Т.е. макар и технологично и пазарно, гледането на телевизия сякаш се
подчинява на статистическото разпределение на другите „предмодерни” дейности, сякаш то се припознава от консуматорите като домашна и евтина дейност, близка до чистите „неконсумативни” практики.
И още една последна забележка, която цели да уточни резултатите и да
избегне недоразуменията. Резултатите от настоящето изследване показват
как в България все повече хора – противно на икономическия растеж и политическата стаблизация се „оттеглят” в „предмодерни” начини на прекарване на свободното време. Но ние не знаем причините за това: можем само да
предполагаме няколко основни причини. Първата е чисто икономическа: тези
хора нямат избор, те нямат средства, възможности, информация за и достъп
до други типове прекарване на свободното време. Но вероятни са поне още
две други причини: оттеглянето в „предмодерния” вариант на прекарване на
свободното време е съзнателен избор (подобен на често срещаната житейска стратегия „като се пенсионирам ще се махна от този ужасен град и ще си
обработвам градината на село”). Третата възможна причина е влиянието на
различни екологични и new age житейски стратегии, които слагат акцент върху природосъобразния, съзнателно антимодерен начин на живот: при тях оттеглянето в общуване и нетехнологичност е съзнателен избор, а не неизбежност. Настоящето изследване не дава възможност да се каже какви социоло
гически проценти от това „оттегляне във фамилното, съседското, селското и
природното” се дължат на мизерия, какви – на промислени възрастови или
екологично-религиозни мотиви (това би било обект на ново изследване). Въпреки това ни се вижда важно, че всички тези, вероятно много различни хора
са на практика изключени (или са се изключили) от настъпващата в България
консумативна култура, като едновременно продължават да бъдат включени в
телевизионно-въображаемата и΄ част – консумацията на образи. Това вероят
159

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

но натрупва трудно уловима „консуматорска травма” и „цивилизационна обида” у тях (доловими в разпространения израз „да живееш като бял човек”),
защото чрез всенародния достъп до многоканална кабелна телевизия тези
прослойки са наясно от какво именно са изключени.
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Предоговаряне на социално-професионалните
категории: предпоставки и следствия
Илия Илиев

Една от темите, привлякла вниманието при изследванeто върху „Състоя
нието на българското общество” през 2006 и 2007 г., бе свързана със солидарността, методите на нейното изследване и доколко присъства тя в съвременното ни общество. В хода на работата бяха използвани две дефиниции за
солидарност, чиято интелектуална традиция може да бъде изведена съответно от Маркс и Дюркем. Съгласно първата обществото се състои от социални
групи, които се намират в по необходимост конкурентни, често враждебни
отношения помежду си, докато втората поставя акцента повече върху също
толкова необходимото взаимното допълване между тези социални групи за
изграждането на едно сложно общество с органична солидарност. И двете
дефиниции обаче предполагат, че за наличието на солидарност е необходима
някаква по-обща теория за устройството и функционирането на обществото,
свързана с представи за същността и функциите на различни социални групи.
Тя може да бъде имплицитна, може да бъде формулирана с най-разнообразни
метафори, позициите в нея подлежат на договаряне, но остава необходимо
условие за наличието на по-сложни форми на солидарност. Големите институционални дейци като държавата, политически партии и профсъюзи играят
ключова роля при този процес1, но идеите на Маркс и Дюркем имат своите
съответствия във всекидневни теории, битуващи в различни култури. Красив
пример е народната приказка, битуваща сред някои ромски общности в България, според която, когато веднъж българският цар решил да унищожи ромите, бил спрян от своята съпруга, посочила му поляна с пъстри цветя – и той
осъзнал, че унищожаването на някои от тях ще унищожи и пъстротата. Две
хилядолетия по-рано Тит Ливий влага по-прагматична версия на тази история
в устата на римски патриций, назидаващ разбунтувалите се плебеи – ръцете и
останалите работещи части от тялото, обяснил патрицият, не трябва да се бунтуват срещу привидно бездейните глава и стомах, иначе целият организъм
ще умре. И двете истории наблягат на взаимното допълване между различни
групи. Не е записана версията на плебеите, които вероятно биха предпочели
да наблегнат на взаимната враждебност и експлоатацията и така да се впишат
в една конкурентна интелектуална традиция.
1

Boltanski 1982.
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Залезът на работническата класа
Поне на пръв поглед, именно тази втора традиция стои в основата на
налагана през по-голямата част от XX век у нас класификационна система.
Официалната категоризация през периода на социализма включва няколко
основни класи – работници, селяни, едра и дребна буржоазия, но тези дефиниции постоянно се доработват, променят и в крайна сметка губят голяма
част от първоначалния си смисъл. Не става дума за казуистичните тълкувания дали интелигенцията и служещите са класа или прослойка, а за начина,
по който официалната категоризация се прилага от социалистическата държава. Вероятно най-важното изменение е свързано с идеята за класата като
произход. Принадлежността на даден гражданин към определена класа е
свързвано с неговата семейна или лична биография – тя или той могат да бъдат определяни като част от работническата класа или буржоазията поради
класификационната принадлежност на техните родители или поради заниманията си през по-ранна част от техния живот. Това сериозно се разминава с
Марксовата дефиниция за класа, разбирана като участие в процеса на производство, и според Шийла Фицпатрик се доближава по-скоро до средновековните съсловия – социални и професионални групи, принадлежността към
които се предава по наследство и които осигуряват на своите членове привилегирован достъп до или окончателно изключване от определени занимания,
позиции, ресурси2. Може да се спори дали това разбиране на класите представлява продължение на предмодерната руска традиция за деление на съсловия, разколебана чак в края на XIX век от Цар Освободител, но в България
тя бива копирана практически без изменения след налагането на социалистическата власт. Забележителното изследване на Димитър Луджев върху градските социалните групи в България в средата на XX век показва как мислената
като произход, а не като участие в процеса на производство работническа класа стои в основата на кадровата политика на новата власт, как работници биват
премествани в държавното управление и продължават да бъдат мислени като
работници, въпреки заеманите от тях ръководни длъжности, докато новопостъпилата работна ръка в заводите се интерпретира по-скоро като бивши селяни и
провокира тъжни констатации сред тогавашните елити за „размиването” на работническата класа3.
През последните десетилетия на социализма дефиницията за работническа класа бива променена и чрез включването на все нови и нови социални
групи в нея, като тенденцията е тя да бъде постоянно разширявана и отгоре
(например чрез класифицирането на управленски кадри от сферата на произ
2
3

Fitzpatrick 1992: 17-19, 35.
Луджев 2005: 339 – 423.
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водството като „работници”), и отдолу (например чрез категорията живеещи
на село работници). Наред с това от края на 50-те години БКП официално се
разделя с доктрината за нарастващата класова борба и започва да налага образа на българското общество като хомогенно, състоящо се от дружески класи, границите между които би трябвало да се изличават с течение на времето.
Официалната марксистка дефиниция за класа не бива оспорена и продължава да се основава на участие в процеса на производство и презумпцията за
конкурентни и потенциално антагонистични отношения между социалните
групи, но тя все по-малко се отразява на практиката4.
Според Дейвид Кидекел в края на 80-те години в Румъния и останалите
пост-социалистически страни започва друг процес, при който работническата класа бива окончателно „разглобена”5. Тя бива обвинявана за злините на
социализма и за провала на прехода. Мързелът и невежеството на работниците, или казано по друг начин, ниската квалификация, липсата на трудова
дисциплина и ниската продуктивност на труда, биват предлагани като универсално обяснение и противопоставяни на предприемчивостта и енергията
на мениджърите – въпреки наличните данни за трудовата мобилност. Същата
тази работна ръка, когато мигрира в друга страна, е способна да предложи
много по-висока производителност на труда, докато трудовата мобилност на
елитите не е толкова очевидна. На всекидневно равнище това компрометиране на работническата класа може да се наблюдава в обявите за работа и
щатните таблици – там се срещат не работници, а оператори на машини, офис
мениджъри, мениджъри по хигиената и служители по чистота, така че от някога всеобемната категория „работник” в класификационните таблици остава
само далечен отглас под формата на неясно идентифицираните „общи работници”, твърдо заемащи дъното в щатните разписания.
Сходни трансформации претърпява и другата основна класификационна категория от времето на социализма – селяните. Изследването на
Джералд Крийд за село Замфирово през последните години на социализма
и началото на прехода показва как официалните дискурси за сближаването
между работническата класа и селяните, при което селяните се предполага
да се издигат постепенно, придобивайки мисленето и начина на живот на
работниците, до голяма степен бива интериоризирано от хората в селото6.
Именно часовете, прекарани в цеха, са мислени като „работа” и биват противопоставяни на непрестижното земеделие, оставяно за свободното време или възрастните хора. Според Крийд затварянето на цеховете в селото и
връщането към земеделието като единствен поминък след 1989 г. бива възприето от селяните-работници като декласация, личен и обществен провал и

4
5
6

Срв. Иванов 1986.
Kideckel 2002.
Крийд 2005:159-192.
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до голяма степен подхранва носталгията по социализма в българското село7.
Така класификацията на социално-професионалните групи, предлагана
по времето на социализма, на практика става нерелевантна най-вече благодарение на основните институционални действащи лица, които през втората
половина на XX век я подриват първоначално чрез своите практики, а сетне и
чрез официалните дискурси. Класификационните категории до голяма степен
се обезсмислят и в крайна сметка все по-малко хора ги използват, за да идентифицират себе си и околните. Намалява ролята и на всекидневните теории за
устройството на обществото, според които то се състои от враждебни помежду
си групи, едни от които незаслужено се облагодетелстват за сметка на други.
Има ли хора в България, които получават повече,
отколкото заслужават?

2007

Да, бизнесмените

36%

Да, чиновниците

30%

Да, ромите

29%

Да, полицаите

32%

Да, лекарите

11%

Да, турците

6%

Да, учителите

7%

Да, пенсионерите

1%

Няма такива, всички получават, колкото заслужават

18%

Това определено не трябва да се интерпретира като налагане на една пооптимистична трактовка за живота – както ще видим по-надолу, интервюи
раните хора определено се чувстват поставени в една враждебна среда, но
конфликтите не са мислени като вертикални, между работници и работодатели например или масивни противопоставяния между големи социални групи, а са по-скоро обща характеристика на цялото общество, като се започне
от конфликти между членове на една и съща група, конкуриращи се за едни
и същи ресурси (от бизнеси, борещи се за обществена поръчка или дял от
пазара, до млади и стари пенсионери, борещи се съответно за общо процентно увеличение или за преизчисляване на пенсиите); мине се през конфликти
между социални и професионални категории, борещи се за ограничени ресурси (пенсионери, роми и учители, взаимнообвиняващи се в прекомерни
претенции към държавния бюджет), и се стигне до универсални констатации
за човешката природа, мислена като изначално егоистична.
7

Creed 1999
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Намесата на Европа
Междувременно обаче се намесва още един изключително силен институционален деец – ЕС. Процесът на интеграция е съпроводен с институционален натиск за уеднаквяване на практиките и класификациите между новоприсъединяващите се държави и останалите страни-членки. Свободното движение на хора в рамките на ЕС означава взаимно уеднаквяване и признаване на
дипломите и свидетелствата за професионална квалификация, включително
за заетите в сферата на услугите, туризма и строителството – все сфери, където традиционно не свързваме персонала с тясно определена специализация.
Финансирането по европейски програми налага фирмите – подизпълнители
да доказват, че при тях работят на трудов договор работници, притежаващи
изискваната професионална квалификация, чийто професионален опит може
да бъде проследен по документален път. Тристранните преговори между работодатели, синдикати и правителството, институционализирани с помощта
на ЕК, представляват един от основните ресурси на професионалните организации и заедно с договарянето на заплати и минимални осигурителни прагове
по браншове отново представляват класификационен натиск за изграждане
на ясна професионална идентичност.
Може би най-интересен е процесът на изграждане на нови социални и
професионални идентичности в сферата на земеделието. Класификационният
натиск там е свързан с особено силни стимули – и позитивни (земеделски субсидии), и негативни (осуетяване на достъпа до пазара за участници, които не
отговаря на предварително зададени критерии; наказателни мерки за производство, излизащо извън определени квоти). Благодарение на този натиск се
изграждат нови институции (например браншови организации на производителите) и се появяват нови социални и професионални категории. Класически
пример са млекопроизводителите, оформили се като отчетлива социална и
професионална категории само за няколко години, успоредно с въвеждането
на насърчителни (субсидии) и ограничителни мерки (млечен борд, фиксиращ
общото количество мляко, произведено в страната; нови и завишени хигиенни и санитарни изисквания, покриването на които е необходимо условие за
достъпа до местния или европейския пазар). За разлика от господстващите
по времето на социализма класификации, които все пак се позовават основно
на участието на дадена група в процеса на производство, то новите класификации като че ли са формирани от гледна точка на потребителя – в категорията млекопроизводители попадат хора, изнасящи мляко на пазара, а не
работещите във фермите. Понякога при дребните млекопроизводители става
дума за едни и същи хора, но съвпадението не е задължително.
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Договаряне на нови социални и професионални категории
Големите институционални дейци, държавата, профсъюзите, делегацията на ЕК играят основна роля при изграждането на нови класификационни
схеми. Нужна е доста сериозна работа по нивелиране на различията, за да
вкараме в една категория земеделски предприемач с 900 крави и възрастна
семейна двойка, допълваща пенсията си с продажба на мляко от 1-2 крави.
Но понякога, особено когато се налага да отстояват своите интереси срещу
същите тези големи институционални дейци, налага се същите тези социални
и професионални групи да убедят останалите хора в своето съществуване и
евентуално произтичащата от тях полза. Задачата допълнително се усложнява
от това, че самоидентификацията на самите хора, включени в тази категория,
е проблематична. Свободното време, потреблението, стилът на живот като че
ли в момента играят по-голяма роля за формирането на идентичността, отколкото труда (вж. статията на Кьосев в този сборник).
Понякога други институционални дейци оспорват класификационния
натиск на държавата. Пример за това са въвежданите от работодателите погъвкави форми на заплащане, които се основават не толкова на трудов стаж
(т.е. престой в дадена фиксирана категория), колкото на индивидуалния моментен принос. Тези разнопосочни, появяващи се и изчезващи изисквания и
категоризации се отразяват и на самоидентификацията.
Нещо повече, изчистените социално-професионални категории често се
оказват неспособни да опишат реалността. В хода на изследването изпъкнаха
категории като работещи студенти или работещи пенсионери – хора, за които
класическите идентификации като учещи, работещи и пенсионери са еднакво невалидни. Качествените изследвания показаха също, че съчетаването на
няколко работни позиции от един човек е по-скоро правило. Тези съчетания
започват от класическото съвместяване на държавна и частна работа, от учителка, ставаща след работа продавачка, до член на правителството, отделящ
от оскъдните си свободни моменти за заседания на управителен съвет и консултиране. При дребните селскостопански производители съчетаването на
земеделие с пенсия или работа на заплата също е нормална практика. Поредки, но определено не изолирани са и случаите, когато един човек е служител в частна фирма, но съвместява работата си със собствен бизнес. Всички
тези съчетания са познати още от последните десетилетия на социализма,
но с изключение на селскостопанските производители8, съвместяването се
е превърнало в преобладаваща практика сравнително по-наскоро. Трети
тип оспорване на класификационните социално-професионални категории
8

Крийд 2005.
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идва от по-нови източници – трудовите миграции и потреблението, на които
са посветени изследванията на Петя Кабакчиева и Александър Кьосев в този
том. Постоянното движение на мигрантите, които работят извън България, а
учат или връщат изработените пари тук; подвижността на пазара, предлагащ
нови социални идентичности и постоянно конструиращ нови ниши (вместо
уеднаквената „ширпотреба”), готов да откликне гъвкаво на ново търсене и
огъващ идентичностите в съответствие с налаганите потребителски ниши,
цялата тази потребителска „идеология на гъвкавостта”, по израза на Елизабет
Дън9, и движението се противопоставят на класифицирането в устойчиви социално-професионални категории.
Вие към коя от тези групи, споменати от Вас в предишните два въпроса, отнасяте себе си?
2007
Обикновените хора, народа

11%

Загубилите

19%

Работници

5%

Пенсионери

7%

Бедните хора

3%

Средната класа

3%

Работещите

0%

Безработните

0,4%

Селяните

0%

Младежите, учащите

1%

Образованите, висшистите, интелектуалците

2%

Ромите

2%

Трудолюбивите

2%

Други
Спечелилите

Горните данни трябва да бъдат интерпретирани крайно предпазливо.
Предишните въпроси предлагат на интервюирания да даде редица морални
оценки, така че и тук отговорите вероятно идват в същия морален ключ. Затова, без да рискуваме с тълкувания какво може се крие зад категории като
„обикновени хора” и „народ”, ще се задоволим да констатираме сравнително
скромното представяне на категориите, където идентификацията става чрез
труд, а не диплом, имущество, възраст или етнос.
9

Dunn 2004:58-93.
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Бих искал да се спра последователно на три последствия от наблюдаваното предоговаряне и разместване на тези устойчиви категории – как изглежда индивидуалната кариера при тази нова конфигурация, както и какви
възможности за социално действие и за социална критика предлага тя.

Предоговаряне на социално-професионални категории
и индивидуална кариера
Една от характеристиките на устойчивите социално-професионални
категории е възможността за плавна и предсказуема кариера. Всъщност до
голяма степен тяхното изграждане е свързано именно с извоюването на подобна възможност. Работата по конструирането на подобни идентичности по
правило е доста дълга, така че хора с най-разнообразни траектории и позиции да бъдат припознати като част от една и съща група, като това изисква
активната намеса на институционални действащи лица, за да бъдат изличени
индивидуалните различия. Създаването на социално-професионалната категория „учител” е съпроводено с изличаването на разлики между хора с найразлично образование, професионална подготовка и ангажираност, дори с
различна грамотност. Все пак именно класификационната работа по изграждането на подобни категории води и до създаване на устойчиви рамки за постепенно кариерно развитие. Но как изглежда индивидуалната кариера при
тези обстоятелства, когато конкретното действащо лице съчетава няколко занимания едновременно и когато потенциалните работодатели ценят не толкова стажа в дадена институция, колкото именно гъвкавостта, мобилността и
способността да се адаптираш към нови ситуации и нови екипи10. Данните от
качественото изследване сочат, че сякаш на преден план излиза съчетанието
от опит и контакти, които се натрупват в течение на работата и могат да бъдат конвертирани от една сфера в друга, именно тяхното наличие и качество
бележат успеха на дадена кариера.Това важи както за висококвалифицирани
професионалисти, които могат да се придвижват между ръководни позиции
в различни области, така и за неквалифицирани работници и е характерно
за повечето постиндустриални общества11. Тези наблюдения се потвърждават
и от последните данни на НСИ, според които при търсене на работа почти
2/3 от безработните разчитат на своите мрежи за намиране на работа, докато
по-малко от половината се обръщат към бюрата по труда и по-малко от една
трета разглеждат обявите за работа.

10
11

Dunn 1999.
Boltanski et Chiapello 1999.
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Това може да обясни едно привидно несъответствие в данните от изследването. От една страна, според данните от изследването на Алфа Рисърч
има устойчива тенденция все повече интервюирани да твърдят, че могат да
разчитат на помощ от страна на определени хора в работата, всекидневието
и извънредни ситуации.
Хората чувстват различна степен на близост с тези, които ги заобикалят.
Вие лично как бихте могли да определите отношенията си с хората около вас?
2007

2006

2002

Има хора, на които мога да се опра при най-различни
случаи в работата ми и в ежедневния ми живот

60%

55%

39%

Има хора, на които мога да разчитам, но само при
извънредни ситуации

22%

26%

34%

Нямам на кого да се опра

12%

13%

25%

Без отговор

6%

7%

2%

Същевременно тази възможност за взаимопомощ не е съпроводена с нарастване на доверието в хората, от които я очакваш. Напротив, данните сочат
като че ли лек спад в сравнение с 2002 г.
Като използвате оценки от 1 (никакво доверие) до 10 (пълно доверие), бихте ли определили в каква степен се доверявате на хората около вас:
Средни оценки

Роднините си – 2002 г.

7,42

Роднините си – 2006 г.

7,01

Съседите – 2002 г.

5,02

Съседите – 2006 г.

4,57

Съседите – 2007 г.

4,95

Колегите – 2002 г.

5,24

Колегите – 2006 г.

4,57

Колегите – 2007 г.

5,11

Близки – 2002 г.

7,04

Близки – 2006 г.

6,36

Близки – 2007 г.

6,48

Прагматичната взаимопомощ, при която се изличават границите между
свободно време, натрупване и поддържане на полезни контакти, работа и ка169
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риера, не предполага задължително пълно доверие между партньорите. Показателни в това отношение са данните за доверието и взаимопомощта между
колегите, където средната оценка е сравнително висока, но отговорът „пълно
доверие” е доста скромен. Единици са анкетираните, според които може да се
има пълно доверие в хората, с които работиш.

Предоговаряне на социално-професионални категории
и социално действие
Липсата на класификационни категории, които да позволяват да съдиш
за евентуалните права, заслуги, приноси и приходи на различни групи хора в
обществото, до голяма степен прави невъзможна солидарността. За сметка на
това данните от изследването показаха възход на друг тип социално действие,
свързано с различни благотворителни акции. Те варират от директни индивидуални актове на благотворителност, при които се помага на конкретен човек, като даване на пари на просещи хора или дарение за конкретен инвалид,
през индиректна индивидуална помощ, при която се изпращат пари със СМС
или по друг начин на конкретен нуждаещ се, но с помощта на опосредстваща
институция, за да се стигне до помощ за специализирана институция, на която
се възлага достатъчно доверие, за да разпредели сетне средствата по компетентен начин (например Червения кръст). Може би за тяхното разбиране ще
бъде полезно да се позовем на разграничаването, което Хана Арент прокарва между политика на справедливостта и политиката на съчувствието (pity) в
своя анализ на Френската революция12. Докато политиката на солидарността
предполага някаква теория на обществото, която приписва определена роля
на различните социални групи, то политиката на справедливостта според
Арент е свързана с процедури за състезателно определяне на истината и решаването на споровете между индивиди. За разлика и от солидарността, и
от справедливостта политиката на съчувствието не разграничава социалните групи съгласно приноса им към обществото, евентуалните им заслуги или
несправедливо облагодетелстване, а съгласно съответното им щастие или
нещастие. Никой не си задава въпроса, дали въпросното нещастие е заслужено, подобен въпрос би бил крайно неуместен при гледката на страдащ инвалид или дете, отпаднало от училище. По-важното според Арент е, че при една
политика на съчувствието „спектакълът на страданието” изисква незабавно
действие – а не разсъждения за справедливост, или за структурните проблеми
на обществото13. Продължавайки анализа на Хана Арент, Люк Болтански предлага едно допълнително разграничение между съпричастност (compassion) и
12
13

Arendt 1990.
Arendt 1990: 59-114.
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съчувствие (pity). Според него съпричастността, най-добре илюстрирана от
притчата за добрия самарянин, е насочена към конкретно човешко същество
без желание да се генерализира14. Новият завет не казва нищо за жертвата, на
която добрият самарянин е помогнал, ние тъй и не научаваме закъде е пътувала тя, нейната възраст, занятие, достойнства и недостатъци. Съпричастността
не е съпроводена с аргументи и доводи, каквито би изисквала определена политика – тя предполага бърза реакция от страна на всяко човешко същество,
без да се задават допълнителни въпроси. Недоизказаността е част от нейния
механизъм и притчата за самарянина би загубила, ако научим, че той е помагал
например на селянин, а не на търговец. В това отношение съпричастността е
удобен инструмент за поддържане на недоизказаност от страна на институции,
които се позовават на иначе взаимно противоречиви принципи и ценности.
Обратното, политиката на съчувствието съдържа някакви заложени механизми за генерализация – тя позволява страданието на конкретен човек да
бъде представяно като символ на страданието на множество хора, а съответно и да бъде превеждано в конкретни политики.
Тръгвайки от това разграничение между съчувствие и съпричастност,
данните от „Състояние на обществото” сочат категоричен превес на съпричастността и съпровождащия я отказ от генерализации.
Таблица 3.

Участвали ли сте в дарителска акция в полза на:

общо

Не съм участвал

61,2%

Кампания, организирана от специализирана институция

20,5%

Конкретен човек

19,9%

Конкретна институция в сферата на здравеопазването/образoванието.

4,4%

Таблица 4.

Как сте участвали в тази дарителска акция?

общо

Не участвам в подобни акции

52,7%

Чрез изпращане на съобщение (SMS) от мобилния си телефон

26,3%

Давал съм пари на представители на граждански/благотворителен орган

13,5%

Предпочитам лично да давам пари на просещи хора

9,6%

Доброволен труд, кръводаряване

6,0%

Превеждане на пари в банкова сметка

2,0%

14

Boltanski 1999.
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Даренията чрез СМС в полза на конкретни хора, опосредствани от някаква институция (президенство, неправителствена организация, комерсиална
институция), както и пряката помощ се оказват най-разпространената форма на благотворителност. Това са прояви на съпричастност, насочени към
конкретни хора, като по правило в призивите за помощ те са представени
единствено чрез своето страдание – ние рядко научаваме повече детайли за
страдащите. Подобно на жертвата в притчата за добрия самарянин, пред публиката те излизат изчистени от повечето социални характеристики и колкото
по-малка е възможността такива характеристики да им бъдат приписани, толкова по-добре. В идеалния случай това са деца, стоящи по презумпция отвъд
социалните и професионални класификации. Институциите, които провеждат
такива кампании, също се стремят да се представят като стоящи отвъд тези
класификации и една от най-ефикасните кампании е поне номинално организирана от дете, борещо се за други деца15, а президентската институция
успешно се разполага като негов еквивалент, също толкова отдалечен от социалните и професионални маркери, но сред възрастните.
Данните от изследването на Алфа Рисърч до голяма степен съвпадат с
тези, изнесени на Българския дарителски форум, според които общо през
2007 г. са дарени от граждани и институции близо 35 милиона лева, от които
25 млн. за деца от социални институции или деца с увреждания. Само СМС
кампаниите са събрали близо 4 милиона лева16. Според данните от „Състояние на обществото” дарители се срещат най-често сред жителите на областни
градове, по-рядко в столицата и най-рядко по селата. Те са по-образовани от
средното, с по-високи доходи и броят на дарителите се увеличава успоредно
с нарастването на доходите и образованието. Те са по-активни политически
от средното, като само 15% от дарителите не са гласували на последните избори. Същевременно сред тях е по-високо от средното недоверие към правителството и общината, а доверието им към парламента е приблизително
колкото средното за страната.
Сред социално-професионалните категории СМС дарителите се срещат
най-често сред учещите и работещите. Същевременно именно учещите и работещи, с цялото си недоверие към институциите, са и най-малко склонни да
оспорват съществуващата социална уредба, те най-рядко смятат, че има хора,
които получават повече, отколкото заслужават, и като се изключи малко покритичното в сравнение с останалите граждани отношение към учителите,
като цяло не са склонни да коментират и променят установения ред.
Наред със СМС кампаниите и преките жестове обаче съществуват други
механизми за благотворителност, при които се подпомагат специализирани
институции. Макар да се среща значително по-рядко от СМС-благотворител15
16

„Спаси Дарина”, www.save-darina.org.
<http://www.dfbulgaria.org/news_and_events/view/367>
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ността, тя все пак не бива да се пренебрегва. Подобна подкрепа предполага
по-голямо доверие към институциите по принцип, както и по-голяма склонност към генерализация, тъй като специализираната институция се занимава
с категория хора, нуждаещи се от нейната помощ. Използвайки нейното посредничество, дарителят подпомага не конкретно лице, а по-голяма социална група, която е дефинирана въз основа на някакви признаци, т.е. направени
са поне първите стъпки към генерализация на проблема, както и на неговото решение, действията на дарителите преминават отвъд мимолетния акт на
жалостива помощ и го съпровождат с известно замисляне върху по-общите
причини, които са довели до това състояние, и съответните механизми за
справяне. Показателно е, че именно този втори тип дарители са и по-склонни
да подкрепят определени каузи. Като цяло става дума за намерения и анкетираните, изявили желание да отделят време и сили в полза на някоя кауза, със
сигурност са многократно повече от реално инвестиралите в такава.
Таблица 5.

Склонни ли сте да отделите от свободното или работното си време,
за да се отдадете и работите доброволно за някаква кауза?

Col %

Без отговор

2,4%

Да, вече го правя

4,8%

Да, бих отделил/а време

29,6%

Не, не бих отделил/а време

24,4%

Не мога да преценя

38,8%

И все пак, с всички уговорки, виждаме как каузите са далеч по-слабо популярни сред СМС дарителите, отколкото сред хората, използващи посредничеството на институциите (включително помощ в натура чрез Червения кръст,
кръводарители и пр.). Така данните за дарителството очертават две възможни
тенденции. Едната, илюстрирана най-добре от СМС кампаниите, може да се
опише най-удачно като съпричастност. Участниците в нея са движени от непосредствения сблъсък със страданието и от порива да помогнат незабавно
на страдащия, като тактически най-удачни се оказват тези кампании, при които
страдащият и неговият говорител се поставят най-далеч от социалните и професионални класификации. За съжаление именно при тази конфигурация като
че ли най-успешно се осуетява и всеки по-нататъшен опит за генерализация,
който евентуално би могъл да бъде преведен в последователна социална политика. При втората, илюстрирана от дарения за институции, участниците показват стремеж към генерализации и са склонни да се ангажират в по-нататъшни
действия, в работа в името на някаква кауза, която да променя съществуващия порядък. Логично според данните от Алфа Рисърч това са и хора, които
са по-склонни от СМС дарителите да останат да живеят и работят в България.
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Предоговаряне на социално-професионални категории
и социална критика
Обратната страна на помощта е социалната критика, която е изправена
пред сходни проблеми – как да се премахне несправедливостта, след като
става невъзможно да бъдат идентифицирани колективни добри и лоши субекти; социални групи, които да страдат, и такива, които да са облагодетелствани от това страдание. Данните от изследването очертават два основни
отговора за момента.
На първо място, съвсем предсказуемо като следствие от обезсмислянето на социално-професионалните класификации, чувството за справедливост
на анкетираните не е уязвено от състоянието на някоя социална или професионална група. Напротив, с предимство се ползват именно категории, които
са изчистени от подобни етикети; не лекари, учители и пр., а майки с деца или
възрастни хора, т.е. хора, класифицирани въз основа на техните биологически характеристики. По същия начин персоналните качества и недостатъци
(напр. „предприемчивост”), които биха могли да подтикнат към генерализации относно справедливостта на дадено общество, отстъпват пред биологическите характеристики.
Таблица 6.

Държавата трябва да помага повече на:

2006

Майки с деца

76%

Пенсионери

51%

Безработни

38%

Предприемчивите

10%

Малцинства

5%

Учители

3%

Никому, всички са бедни

3%

Лекари

2%

Никому, всеки трябва да се оправя сам

1%

Колкото и да е условно делението между природни и социални категории в едно човешко общество, в случая все пак наблюдаваме превес на природните като такива, заслужаващи намесата на държавата. Пиер Бурдийо нарича това „генерични” алиенации, противопоставяйки ги на „специфичните”
като класа или образование.
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Вторият отговор е свързан с въвеждането на понятието „уязвими” и
„изолирани” групи, или дори не групи, а хора, индивиди в неравностойно положение.
Таблица 7.

Каква кауза сте склонни да подкрепите или подкрепяте?

2007

Защита на българската природа

30,9%

Защита на човешки права

25,3%

Грижа за социално слаби или хора в неравностойно положение

20,5%

Национално-патриотична

12,3%

Друго

7,4%

Свободна обмяна на съдържание в Интернет

3,8%

Подкрепа на любимия ми спортен клуб

3,5%

Тези понятия предпоставят съществуването на някакво сравнително
хомогенно общество, което колективно е отговорно за състоянието на въпросните индивиди и групи, нуждаещи се от помощ. Като група изолираните
и уязвимите не биват съпоставяни с някоя друга конкретна група и социална
категория, а с обществото като цяло. Използването на тези понятия не изисква някаква по-напреднала социален критика, който да идентифицира конкретни механизми, чрез които се поддържа тази уязвимост, още по-малко
предполага търсенето на виновни, които се облагодетелстват от незавидното
състояние на уязвимите, изолираните и неравностойните. Това ги доближава до природните категории, дефинирани по критерии като пол, възраст или
здравословно състояние, но без да са способни да предизвикват същата емоционална реакция, същата незабавна съпричастност.
Ако съпоставим тези данни с качествените изследвания, очертава се
една обща тенденция социалните процеси да бъдат мислени по-скоро като
природни. Това до голяма степен съответства и на популярните политически
дискурси, където като основен социален фактор е изтъкван пазарът, при това
той е представян като природна сила, чието естествено действие може само
да бъде развалено от местната човешка намеса. Същото важи за правилата и
предписанията на ЕС, които според всеобщото убеждение могат само да бъдат развалени от намеси и напасвания на местно, българско ниво. Социалните процеси и рамки също биват мислени като естествени и дори компрометирането на тези процеси, лошото им функциониране и очевидните несправедливости също биват мислени като по своему естествени, например на някои
места в качествените изследвания корупцията биваше коментирана като „човещина”, с еднаква неотвратимост произтичаща от човешката природа или от
местните културни традиции. Когато неравенствата и несправедливостите се
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възприемат като природни, т.е. неизбежни, то и състоянието на обществото
като цяло бива мислено като може би неприятно, но в крайна сметка неизбежно и невъзможно за промяна. При подобна картина на света като че ли действително най-доброто, което може да се направи, са мимолетните еднократни
актове на съпричастност, които не задължават дарителя нито да инвестира в
доверие към някоя институция, нито да се включи в някаква импровизирана
общност или да търси последователно решение на по-общия проблем.
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Житейски шансове и статусна динамика

Димитър Благоев

Една от първоначалните посоки на формиране и разгръщане на изследователските търсения във „второто издание” на проекта „Състояние на обществото” през 2005-2006 г. отвеждаше интереса на част от екипа към привидната ексцесност на политическия вот. Имаше изследователско допускане, че зад
нея стоят социални процеси, свързани с ефектите на така наречения „преход”
върху електоралното поведение на сегменти от „избирателното тяло”. Релевантен начин за разбирането на тези процеси беше да се осъществят няколко
изследователски хода.
Първо, да се направи опит за концептуализация на естествата на „политическото” в България от началото на 90-те години на XX век насам, включително и през обвързаността му със собственото му (въз)производство и промяна чрез избори.
Второ, да се анализират променящите се същност и основни измерения
на начините на живот и житейските шансове1 на различни „групи” в различни
локалности, положени в националния контекст на политическите, икономическите и ценностни трансформации.
Трето, да се разбере как извиращите от променящите се начини на живот
ценностни и практически отнасяния (през призмата на реализирани, стагнирани или „запушени” житейски шансове) към това специфично „политическо”,
са свързани с турбуленциите в реализирания политическия вот, който косвено
е (в определена степен) предпоставка за трансформиране на някакви конституивни елементи както на политическото, така и на тези начини на живот2.
Впоследствие изследователските търсения на екипа бяха предефинирани и встрани от вниманието остана скицираната по-горе идея за разбиране
на „начина на живот” (през призмата на специфични житейски шансове) – разбиране, което да е важен компонент от умопостижимостта на електоралната
„ексцесност” като част от „политическото”.
1
2

Като една от основните контекстни предпоставки на житейските шансове и начините на
живот е и самото политическо – в националните и локалните си проявления.
Трябва да се подчертае обаче, че последното става практически истинно чак в етапа от
края на миналия век насетне; преди това политическото трябва да се разбира през други
перспективи. Срв. с Благоев 2007.
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Но познавателната перспектива, фокусирана върху начина на живот, е
значима далеч извън конкретната и΄ употребимост за разбирането на характерностите и екстремумите на нагласи, стоящи в основата на политическия
вот. Нейното използване всъщност има по-голям потенциал, тъй като би дало
възможност за по-дълбочинно разбиране на основни измерения и проявления на процесите на социална трансформация, например в плоскостта на
стратификационните трансформации, и особено от гледна точка на динамизирането на социалното (раз)положение.
Там е работата, че в българската социологическа традиция категорията
„начин на живот” е (свръх)експлоатирана основно през 70-те и 80-те години
на миналия век в рамките на марксистките методологически текстове и анализи на „обществения живот” и по ред причини, които тук не са предмет на
обсъждане, използването и΄ от началото на 90-те насетне е замряло3. Поради
естеството на този текст обаче, а и във връзка с неизбежните ограничения в
обема на отделните части в настоящата съвместна публикация, тук ще бъде
съкратена разгърнатата в първоначалния вариант на текста обосновка за
преформулиране на начина на живот като изследователска перспектива към
социалния статус4.
Ще разглеждаме начина на живот като конфигурация от опосредени и
„оразмерени” от социалното положение взаимно енергетизиращи се взаимодействия (обективирани като форми на дейност и общуване) между социалната среда и индивидуалните (или груповите, ако съществуват) носители на
субектност.
От друга страна, институционализацията и възпроизвеждането като
обществено валидни на определени типове дейности и модели на общуване (включително и нови, и/или модифицирани стари) ги „топологизира” в социалното пространство като основания (в смисъл на основа/източник, но и
в смисъл на легитимация) на социалното разполагане. Особено важно е, че
както структурата от елементи на социалната среда, така и конфигурацията
от характеристики на субектите съдържат различни потенциали и задават
различни възможности за осъществяване на тези взаимодействия. В такава
перспектива социалните статуси са специфични конфигурации от социални
разполагания в социалното пространство, в смисъл на обществено валиден
3

4

Дължима е уговорката, че настоящият текст не цели „реабилитация” на начина на живот
като (марксистка) социологическа категория, нито пък съдържа претенция за „обновяването” и΄ (ако някой я възприема като твърде „old-fashioned” и „outdated”). Целта е само да
бъде използван определен познавателен потенциал, който тя съдържа, и то основно в
аналитичната перспектива към социалните статуси.
За отправна точка на дискусията върху нея и преформулирането и΄ в споменатата неприсъстваща тук част на текста бе приета интерпретацията в една методологическа работа на Любен Николов (Николов 1985). За съжаление тук се налага конструирането на
тази перспектива да бъде спестено, като ще се ограничим само с посочването на използваното в настоящия текст разбиране на начина на живот.
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резултат на реализираната/„опредметената” специфична структура на житейските шансове.
Тук под „житейски шансове” се има предвид зоната на срещане, пресичане и интерференция между набора от различаващи се възможности за житейска реализация, налични (или с потенция да бъдат генерирани) в контекстите на конкретен социален свят (възможности, снемащи в себе си основни
социални характеристики на този свят), от една страна, и от друга – индивидуалните (или семейни; или на личните/неформалните мрежи) социални ресурси (легитимни в рамките на този свят; ресурси, снемащи в себе си проявленията на социалните специфики, способностите, ценностните ориентации
на индивида и неформалните му мрежи) за осъществяване на тези възможности в процеса на взаимодействието на индивида с неговата специфична
социална среда.
В тази реферативна рамка е постижима една социологически релевантна
аналитична реконструкция и разбиране на социалните статуси. Това е важна
познавателна задача, тъй като нейното решаване ни дава аналитичен достъп
до многообразието от типични – индивидуални, общностни, групови – поведения5, които са синтез на ценностни и практически отнасяния към социалния свят от позициите на специфични социални статуси, разбрани в перспективата на щрихираната по-горе концептуална рамка.
В тази перспектива в настоящия текст ще бъде решавана една далеч побанална изследователска задача – да се постигне социологическо разбиране
на това, по какъв начин промените в личния живот и в социалната му среда са свързани с динамизация на статусите през първото десетилетие на ХХI
век в България. Анализът ще стъпва на интерпретацията (в сравнителен план)
на данните, получени от двете национално-представителни изследвания,
използващи един и същ инструментариум, проведени от Алфа Рисърч през
април 2006 г. и декември 2007 г. Тъй като подобен анализ досега не е осъществяван, малко по-надолу в текста ще бъдат направени няколко необходими методологически уговорки, очертаващи граничните условия на възможното и
постижимо аналитично разбиране на статусната динамика чрез интерпретация на такъв тип данни.
Но преди това част от основните изследователски въпроси, на които ще
се търси отговор през призмата на социологическото питане за начина, по
който социалните промени са свързани с динамизация на статусите, могат да
бъдат конкретизирани така6:
Дали в средата на първото десетилетие на ХХI век в България продължават да се разгръщат процеси на социални промени, включително и от гледна
точка на социалното разполагане, за разлика от широко пропагандираното
5
6

Включително и политическо участие – ако се върнем към началото на този текст.
По същество тези въпроси са друг начин да се формулират изследователските хипотези.
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твърдение за „край на прехода”, интерпретирано най-вече като „затихване” на
социалните трансформации и установяване на стабилна социална стратификация (Райчев и Кънчев 2004)?
Има ли връзка между различните елементи на локалния социален контекст,
в който се осъществява персоналният живот, и характеристиките на последния,
тоест има ли връзка и каква е тя между наличната в локалната социална среда
структура от възможности за реализация на конкретни житейски потенциали и
начина, по който обитателите на тази среда случват своя живот7.
Ако съществуват промени в местната социална среда, то те свързани ли
са и как с промени в живота на хората, въвлечен в нейното конструиране,
тоестако локалната структура от възможности се променя, това свързано ли
е и как с промяна на осъществяването на житейските перспективи.
Оптималният вариант за операционализиране на очертаната по-горе изследователска перспектива към житейските шансове и социалните статуси,
при условие че интересът е насочен към тяхната динамика, предполага един
обозрим и непротиворечив набор от понятийни индикатори, който да съдържа възможност за коректна идентификация както на съществените измерения и аспекти на актуалните условия на възможностите в социалния контекст
и в индивидуалното „портфолио”, така и на тяхната промяна.
Ядрото от този набор от индикатори изглежда така: конкретните характеристики на контекстните и персонални възможности за материално благополучие (от гледна точка на широка палитра материални блага), за качество
на живота от гледна точка на личното здраве, за придобиване, промяна, реализация на образователни, трудови, професионални умения, за разгръщане
на бизнесинициативи, за „културно потребление”, за разнообразие в прекарването („оползотворяването”) на свободното време (включително и в смисъла на entertainment), за участие в живота на местни общности, за участие в
процесите на вземане на решения; както и променят ли се те (и кои от тях), и
ако да – какъв е характерът и посоката на промените.
Разбира се, дори само тези понятийни индикатори да се операционализират като емпирични, това е мащабна задача, която предполага редица
отделни изследвания, фокусирани единствено върху проблематиката на житейските шансове и тяхната динамика. Без да напуска очертаната вече реферативната рамка, анализът, който следва, ще стъпва на интерпретация на данни, получени с помощта на онези емпирични индикатори във въпросника на
двете представителни изследвания, които – в по-голяма или по-малка степен
– са операционализация на част от горната понятийна конфигурация.
7

За някой това сигурно би прозвучало като твърде тривиално и дори очевидно (и затова
незаслужаващо изследователско внимание, а още повече пък верифициране), но по-дълбочинният смисъл е, че наличието на такава връзка би означавало структуриране на
житейските шансове в конкретния социален свят.
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И преди да се премине към този анализ, уместно е да се припомни още
веднъж, че изследването на динамиката на социалните статуси (като специфични конфигурации от социални разполагания в социалното пространство)
всъщност е изследване на промените (ако съществуват) в реализираната
специфична структура на житейските шансове8.
Тук е мястото на няколко методологически уговорки9:
Както читателят навярно е забелязал, използваната концептуална рамка за социалните статуси през призмата на житейските шансове приема като
че ли за саморазбираща се локалната положеност на реализиращите се
структурни потенциали на социалната среда на конкретно населено място.
Това със сигурност би звучало като „old-fashioned” и „outdated”, ако не и като
дълбоко неразбиране на глобализиращото се живеене, характеризиращо се
с все по-интензивни процеси на мобилност и миграция10, спрямо което въпросният подход би катастрофирал заради неприложимостта си. Става дума
за вероятната невъзможност през „социален статус”11 изобщо да се мислят социалните типажи на мигранта, номада, високомобилния. Нещо повече, това
важи и по отношение на онези „екс-центрици” (твърде различни помежду си,
разбира се), обитаващи било младежка квазикомуна, било жилищен квартал
„от затворен тип”12, като и в двата случая (макар и по много различен начин,
и при различни предпоставки) оттласкването от „центъра” на тежестта и откъсването от орбитите на социалния свят на малкото селце или големия град
минимизира най-малкото приложимостта на подход, фокусиран върху житейските шансове, снемащи в себе си характеристиките на една локална (независимо от мащаба и’) социалност. Тоест така стигаме до граничните условия на
възможност за приложение на очертаната изследователска перспектива към
социалния статус13. „Отсам границата” обаче остават мнозинството (поне засе8

9

10
11
12

13

Срв. това разбиране с обичайното (срв. например със Scott 1996 или Тилкиджиев и Димов
2003), при което статусите са съвкупност от номинални характеристики (като правило
– социално-икономически и/или демографски, или извеждани от описанията на характеристики на занятията), което има по-малки познавателни способности, особено при
изследване на трансформациите на същностни измерения на стратификацията.
Както ще стане ясно по-нататък в текста, постоянстващото осцилиране между интерпретациите на конкретните данни, правенето на аналитични изводи и методологическите
им основания и импликации се схваща като неизменна изследователска дължимост при
провеждането на такъв анализ. На онези читатели, за които методологическите ядра са
ненужно утежняващи изложението интервенции, ни остава единствено да препоръчаме
да ги прескачат, за своя сметка, разбира се.
Да не говорим, че в този контекст и локалността вече има друг смисъл.
Независимо дали разбиран по обичайния, или по изложения тук начин.
Последните се определят в стилистиката на номиналисткия подход просто като представители на „високостатусни” групи. Тук обаче е важно не самото „обитаване” на подобни
социални пространства, а допускането, че то черпи своите основания по-скоро не от потенциалите в структурата на социалното пространство на локалността, към която номинално принадлежи, а от другаде.
Тази лимитираност се наслагва над друга, която е от различен порядък. Тя е свързана с
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га) от многообразни житейски шансове, топологизирани в конкретен локален
социален свят, в координатната система на националната ситуация.
В по-различен ракурс и от друг характер е въпросът за обсега на изследователското поле по отношение на индивидите, обект на изследователския
интерес. Поради особеностите на националната ситуация поне в последните петнадесет години14 пенсионирането се оказва типичен и типологически
характерен процес на кардинална, и то рязка промяна на начина на живот
на преминаващите през него, свързана основно със затваряне на – дотогава
по-рехавото или по-богато – ветрило от възможности за житейска реализация. Трябва ясно да се каже, че в случая това не е просто демографски процес и не възрастта е определящият фактор за значимото пренареждане на
елементите на персоналния (а и семейния) живот15. Масовата „изключеност”
от (професионализирана) дейност и от (относително) по-интензивното (и/
или по-разнообразното) общуване, характерно за „активния” живот, която в
българския случай е многократно подсилена и от материалната „дисквалификация” на пенсионирания, е свързана с рязка и трайна (която в този случай е
окончателна) загуба на статус, разбирана и от позициите на изведената в този
текст концептуална рамка, и в традиционния смисъл. Ето защо, ако се интересуваме от статусната динамика, изследователски е легитимно и продуктивно
познавателният интерес да се концентрира по-скоро върху активната част от
населението, включително и т.нар. „работещи пенсионери”16.
И накрая, разбира се, не по значение, трябва да си даваме сметка (която неизбежно има методологически импликации), че се анализират данни за
мнението, оценките, нагласите на изследваните индивиди от позициите на
тяхното всекидневно съзнание17. Отдавна е азбучна истина за социалните науки, че самосъзнанието не е достатъчно адекватен източник на информация
за света (да не говорим пък доколко може да бъде източник на обяснения за

14
15

16
17

относително високата степен на невъзможност за „попадане” сред изследваните лица на
същите типажи при едно представително изследване, но в този случай това е поради
естеството на методологията на подбор на респондентите и на провеждане на персонални интервюта. Свързан с последното, но съдържателно друг (и то много сериозен)
е въпросът (който тук обаче няма да бъде дискутиран), доколко са представителни за
актуалната национална ситуация извадките, формирани на основата на отдавна нерелевантна на днешната социалната реалност структура от параметри, осигурявана от НСИ.
Но за това – next time.
Тоест, това не е универсално валидно.
Макар, разбира се, възрастта да е фактор най-вече от гледна точка на неизбежно скъсения житейски хоризонт, в чийто координати се разполага личната перспектива към това,
което искаш и можеш да правиш/постигнеш (като фактор за вписването ти по определен
начин в света).
Повече за тях вж. Илиев 2006, където може да бъде намерена достатъчна аргументация
за включването им тук като обекти на изследване.
Известно е, че демоскопските изследвания по естеството си имат ограничен обяснителен потенциал, особено когато става дума за по-дълбочинни процеси на качествено
преобразуване на социалността.
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него), който то пресъздава за себе си и пред другите, особено ако оценява
неща, отдалечени от собствената му позиция в социалното пространство18.
Важното обаче е, че наборът от индивидуалните мнения, оценки и нагласи формира картина на света, през която се градят основните рамки на индивидуалното поведение и съотнасяне към този свят. Нещо повече – стремежът
при анализа трябва да бъде следният: да се обвързва аналитично изведената
картина на света, която се конструира в и през конкретна социална позиция с
определени промени в основни конституенти на същия този статус, налични
в социалната среда, както и с определени практически отнасяния (чрез различни видове дейности и общуване) към нея. Разбира се, тъй като е ясно, че
данните за тях се реконструират през самосъзнанието, което ни ги представя
в превърната форма, то където е възможно, ще се слага акцент не толкова
върху оценъчната част, а колкото върху онзи аспект на твърденията на респондентите, чрез който регистрираме съзнание за наличието или липсата на
промяна.
Но както беше казал един жив класик на социологията, „това е предостатъчно за едно общо социологизиране” (Бъргър 1998). Вече е време за анализа.
* * *
В съответствие с дискусията по-горе, анализът ще се съсредоточи само
върху данните и в двете изследвания за „икономически активните”19 (включително безработните и работещите пенсионери), като са изключени само
пенсионерите, които не работят. Използваните въпроси, чиито отговори ще
бъдат подложени на интерпретация, корелират с част от понятийните индикатори, изведени дотук в реферативната рамка, и могат да бъдат обобщени в
две групи – въпроси за характеристики на изследваните индивиди и въпроси
за характеристики на социалната среда.
В първата група попадат следните индикатори: оценка за собственото
място на респондента в десетстепенна йерархична скала (към момента на
провеждане на изследването и пет години преди това); за наличие или липса
на промяна и за нейната посока в живота на респондента; за степента (повече или по-малко, в сравнение с отдалечен пет години назад времеви момент
спрямо момента на задаване на въпроса), в която се постигат различни мате18

19

Например един „неквалифициран работник” обичайно би имал твърде смътна представа за общата бизнесситуация в града, в който живее, особено пък ако това е голям град.
Един фалиращ бизнесмен оценява и оценностява през собствената си актуална ситуация
перспективите и възможностите за бизнес в контекста на градската икономика. И т.н. Затова преценките и на двамата трябва да бъдат „контролирани” чрез набора от връзки между
тези оценки и множество от други параметри на т.нар. „статистическо поведение” на респондентите, преди да бъдат правени изводи за конкретиките, предмет на обяснение.
В последващия анализ навсякъде ще става дума само за тях. Макар и доста противоречиво, и не дотам смислово издържано, до края на текста ще се използва „активни”.
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риални придобивки, получават се качествени здравни услуги, осъществяват
се пътувания в страната, гостувания при приятели, разполага се със свободно
време, осигуряват се развлечения, отделя се време за семейството.
Във втората група са следните индикатори: за наличие или липса на промяна, и за нейната посока в населеното място на респондента; за оценка на
наличните локални възможности за постигане на висок материален стандарт,
за намиране на работа (всякаква, както и високо платена), за развиване на
бизнес, за получаване на качествени здравни услуги, за добро образование,
за спокоен живот, за развлечения и забавления.
Въпреки че двете групи индикатори би трябвало да бъдат съдържателно
и предметно (относително) симетрични, видно е, че в групата на индикаторите за характеристиките на социалната среда преобладават онези, фокусирани
върху икономическото измерение на наличните възможности, докато при индикаторите за характеристики на изследваните индивиди преобладават тези,
свързани по-скоро с „жизнен стил” и с вероятните резултати от реализираните или не икономически възможности. Все пак анализът трябва да се опита
да преодолее тази асиметрия в посока на срещането и пресичането на плоскостите, на които са разположени двете групи индикатори, като целта е да се
оформят контурите на видове житейски шансове, валидни на равнището на
националната ситуация, както и промяната в тях за (макар и твърде кратък
период) година и половина между провеждането на двете изследвания.
Тъй като индикаторите са едни и същи и през 2006 г., и през 2007 г., а и
методиката на извадката не е променяна, то сравнението (когато и където се
осъществява) е допустимо и легитимно между данни по един индикатор от
двете изследвания и всъщност представлява сравнение между данни от две
независими извадки. В този случай се прилага тест за статистическа значимост на разликата (ако такава съществува) между данните и едва при положителен резултат се правят изводи за регистрираните промени. Когато пък
се анализират двумерни разпределения на признаците по два индикатора
в рамките на едно от двете изследвания, зависимостите се проверяват с хиквадрат или корелационен коефициент на Креймър и едва при статистически
установена връзка се анализират стоящите зад данните социални логики. В
част от анализите на двумерните разпределения се интерпретират вътрешни съотношения между разпределенията по отделни признаци, но изводи се
правят отново само при установена по горния начин статистически значима
зависимост.
Тези уточнения се налагат, защото интерсубективният характер на изследователската дейност и особено на нейните резултати предполагат коректно
описание и видимост на изследователските процедури в координатната система на „социологическия занаят”, за разлика от едни други начини на правене на „анализи”, обобщени достатъчно красноречиво от един „телевизионен
социолог” така: „Аз търся и намирам само онези таблици, които потвържда184
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ват предварителната ми хипотеза”. Тъкмо обратното, разгръщането в пълнота
на анализа, с който тук сме се заели, предполага изчерпателно аналитично
„обхождане” на всички данни, получени от взаимообвързаните индикатори и
обяснени във вече изложената познавателна перспектива.
Тъй като основният изследователски предмет в този анализ е статусната динамика, нека да започнем с това, как от гледна точка на всекидневното
разбиране за „социална позиция” респондентите разполагат себе си в йерархията на социалните позиции, къде смятат, че са били в тази йерархия преди
години; и как формираната по този начин структура от отговори се е променила между 2006 и 2007 г.20 Преди да преминем към самите данни в сравнителен план, можем да направим вътрешни агрегирания в скалата на отговорите,
като условно разделим десетстепенната скала на три части – ниски, средни и
високи позиции. Смисълът на подобно обединяване е в това да идентифицираме представите на пълнолетните български граждани, които са в активния
си житейски период, за разполагането им „в обществото” от гледна точка на
една по-обикновена и масова нагласа, по-близка до себеописанието в рамките на всекидневното съзнание, според която „средното положение”, „средната
ръка хора”, „златната среда”, разделят социалното пространство на две – „под
средното” и „над средното”.
Ако погледнем скалата от 1 до 10, математическата и΄ среда е 5,50, „логическата” и΄ среда е 5, но социологическата и΄ всъщност е „от 4 до 6 включително”.
И доколкото различните от средните позиции (високите и ниските) предполагат и математическа, и „логическа”, но най-вече социологическа симетрия при
формирането на агрегираната скала, то позициите от 1 до 3 можем да дефинираме като ниски, а тези над 7 (включително) – като високи. За последващия
анализ социологически важното в случая е каква е структурата на представите за собственото място в момента спрямо останалите21 и дали някакво (и
какво) „позициониране” преобладава. Такъв ракурс е важен, защото от позициите на тези представи се оценява и собственият живот, и този на средата, в
която той се осъществява – например едно би било значението на оценката
„личният живот се променя към по-добро”, ако е направена в контекста на
масова самоидентификация като „средни позиции”, съвсем друго ще е то при
вариант на доминиращо разполагане на „ниските стъпала”.

20

21

Двете разновидности на въпроса: „А сега нека да си представим позициите на хората в
обществото като една стълбица, където 1 е най-ниското стъпало, а 10 – най-високото.
На кое стъпало бихте поставили себе си?”, чиито отговори ще интерпретираме, са „В момента” и „Преди пет години”.
При използваната във въпросния индикатор десетстепенна скала (както и при подобни
на нея) най-вече съизмерването спрямо „другите” е основата на „самоопределянето” на
позиция.
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2006

2007

Над средното

9,6

7,8

Средно равнище

49,5

54,9

Под средното

40,9

37,3

Общо

100,0

100,0

Социално разполагане в момента (тристепенна скала)

Данните показват, че „активните” могат да бъдат условно разделени на
две големи части (и в двете изследвания) – заемащите средните позиции/
„средното ниво” (половината – през 2006 г., и повече от половината – през
2007 г.), и разполагащите се на ниските (около 40 на сто и през двете години),
като съществува и една тънка прослойка от 8–10 на сто, които са „нависоко”.
Горните данни не позволяват да се направи категоричен извод за някаква сериозна промяна в това разполагане в рамките на осемнадесет месеца, като
важното за анализа е, че половината от изследваната съвкупност се самопоставя в средата. Втората значимост е, че „средата” е „пораснала” в рамките
на година и половина с около една десета22, за сметка на малко повече въздух
за обитателите на „първия етаж” и още повече – за тези от „мезонета”, тоест
наблюдаваната промяна е в посока на увеличаване на интерпретиращите се
като средноразположени (спрямо останалите, според допускането ни).
Ако целта ни е да идентифицираме наличие или липса на значима промяна в самооценката за индивидуалните социални позиции в рамките на пет
години (спрямо момента на провеждане на съответното изследване), то при
горното допускане за тристепенно диференциране е изследователски интересно преминаването между тези (изкуствено формирани) „три етажа”23. Двумерното разпределение на данните от отговорите на двете разновидности на
горния въпрос от анкетната карта може да бъде обобщено така:
Промени в социалното разполагане спрямо времето
отпреди 5 години (агрегирана тристепенна скала)

2006

2007

Възходящо придвижване

16,0

16,5

Без промяна

59,7

52,8

Низходящо придвижване

24,3

30,7

Общо

100,0

100,0

22
23

С близо пет процентни пункта, което си е увеличение с 10 на сто през 2007 г. спрямо 2006 г.
По-маловажен, но не пренебрежим, е техническият аспект на подобно агрегиране, което
осигурява възможност за формиране на двумерно разпределение на данните от тези два
индикатора във всяко от двете изследвания – разпределение, което позволява както правенето на статистически тестове за значимост, така и по-смисленото им тълкуване.
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Сега е възможно да определим значимите за респондентите24 промени
в социалното им разполагане спрямо времето преди пет години, като значимостта в този случай означава не придвижване (независимо в каква посока)
„с прескачане” на няколко позиции, а – да повторим – преместване между условно определените от нас три равнища на социално разполагане. Тази динамика се засилва през 2007 г. (със седем процентни пункта повече от относителния дял на промените в социалното положение през 2006 г., което е ръст с
около 18 на сто), като посоката на това увеличено движение е преобладаващо
надолу. В този смисъл можем да твърдим, че от гледна точка на самопреживяването на близо половината от респондентите има постоянстващо усещане
за промени в социалното им положение спрямо достатъчно отдалечен минал
момент, както и че то се засилва в края на периода 2006-2007 г. Тази динамика
в преценките е симптоматична, най-малкото за някакви социални процеси,
които може да са свързани с динамизъм в някои от измеренията на житейския
път. Още по-категорично може да се твърди това, ако напуснем горната агрегирана тристепенна скала и вземем предвид всяко преместване в десетстепенната йерархия на социалните позиции, регистрирано в отговорите на двата въпроса през двете години, като в този случай изводът за постоянстващо
усещане за промени и неговото усилване осемнадесет месеца по-късно, се
разпростира върху над две трети от изследваната съвкупност. От данните
в следващата таблица може да се заключи, че в рамките на тази, представена
ни от респондентите динамична картина на придвижванията по стълбицата
на социалното разполагане през 2007 г. повечето от образите от 2006 г. остават сходни, с изключение на онези, очертаващи по-големи спадове (“смъкване с повече от една позиция”), които се появяват по-често (с близо 4 процентни пункта, или 15 на сто повече спрямо 2006 г.).
Промени в социалното разполагане спрямо времето
отпреди 5 години

2006

2007

Издигане с две и повече позиции

13,9

15,1

Издигане с една позиция

14,7

15,4

Без промяна

32,1

28,5

Смъкване с една позиция

14,8

12,8

Смъкване с две и повече позиции

24,6

28,3

Общо

100,0

100,0

Разпределението на тези данни е доста сходно с онова, получено при „агрегираната тристепенна скала” по-горе, особено при допускането, че премест24

Тази самооценка не е пряка, тя е резултат от нашия анализ на отговорите по двата индикатора (“В момента” и „Преди 5 години”), а не от конкретен отговор на хората.
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ването с една позиция нагоре или надолу може да се приеме като равнозначно на липса на особена промяна. Ако обаче искаме да придобием представа
за по-значимо придвижване нагоре или надолу в социалното пространство,
можем да променим групиранията вътре в десетстепенната скала (от гледна
точка на това да бъдат полезни при интерпретацията на по-резките движения в йерархията на позициите) така: ако приемем за значителна промяна
прескачането на две и повече стъпала25, а всяка друга промяна разглеждаме
като слаба, ще получим следното разпределение на данните:
Промени в социалното разполагане спрямо времето
отпреди 5 години

2006

2007

Издигане с три и повече позиции

4,6

4,5

Издигане с една или две позиции

23,9

26,0

Без промяна

32,1

28,5

Смъкване с една или две позиции

27,3

23,4

Смъкване с три и повече позиции

12,0

17,7

Общо

100,0

100,0

От данните в таблицата се потвърждава още по-силно изводът, направен
по-горе по отношение на по-големите спадове в „социалната йерархия”26, кои
то през 2007 г. са вече с близо 50 на сто повече спрямо 2006 г. Възможно е това
да е моментна турбуленция, но може да се окаже и тенденция, която да има
импликации отвъд простото регистриране на съзнание за низходяща мобилност, например от гледна точка на влиянието и΄ върху нагласите за (определен
тип) политическо (не)участие; това обаче е друга тема.
Ако се върнем към конкретните задачи на настоящия анализ и си припомним, че е твърде вероятно преценките за индивидуалното социално положение да се правят, съпоставяйки собствената позиция с тези на „другите”27,
то резултатът от това съизмерване е относителен – съзнанието за слизане по
стълбата може да е свързано както с действителен регрес на осъзнаваните
като важни измерения на твоя живот, така и с липсата на особена промяна в
тях, но на фона на видимото (за теб) подобрение на живота на онези, с които
се сравняваш. И при двете допускания обаче става дума за промени в социал25
26
27

Тоест, да поясним, смъкване или издигане с три или повече позиции, което можем убедено да приемем като сериозна и значима мобилност.
Тук вече става дума за „смъкване с три и повече позиции”.
Отделен е въпросът, кои са тези „други”, спрямо които се съизмерваш, но доколкото подобни индикатори липсват в изследователския инструментариум на изследванията, чиито
данни са обект на анализ в този текст, аналитично задълбочаване в тази посока не може да
се осъществи, освен ако не искаме да се занимаваме със спекулации. Но не искаме.
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ното разположение, вероятно обвързани с някаква динамика на житейската
ситуация.
Но тъй като обяснителният потенциал на този индикатор е недостатъчен,
когато се интересуваме от динамика на социалното положение от гледна точка
на промените в индивидуалния живот, нека тогава да сменим ракурса, интерпретирайки данните по въпрос, по-близък като формулировка до търсената
промяна, а именно: „Ако обърнете поглед към вашия живот през последните
години, живота на вашето поколение и към развитието на вашето населено
място, на страната и на света, как бихте казали, че се променят те?”.
Ще се интересуваме от отговорите на първата от петте опции на този въпрос: „Как се е променил Вашият собствен живот през последните години?”.
Промени в индивидуалния живот през последните години

2006

2007

Променя се към по-добро

24,1

28,7

Не се променя нито към по-добро, нито към по-лошо

37,1

40,2

Променя се към по-лошо

38,8

31,1

Общо

100,0

100,0

През 2007 г., в сравнение с 2006 г., нараства делът на оценката за персоналните позитивни промени и за липсата на промени съответно с близо пет и
с три процентни пункта и реципрочно намалява с близо осем пункта оценката
за негативни промени (което представлява повишаване на позитивните оценки с около 19 на сто, на неутралните – с около 8 на сто, за сметка на намаляване на отрицателните с около 21 на сто). Получените данни ни представят една
по-различна картина от конструираната по-горе – тук оценката за наличие на
промени в личния живот се движи около 60 на сто и през двете години (намалявайки през втората), за разлика от усещането за промяна в социалната
позиция, което се споделя от около 70 на сто от респондентите (увеличавайки
дела си през 2007 г.). Това различие може би означава, че в определени случаи убедеността за промяна на социалната позиция не е свързана с променящ се персонален живот, като „ножицата” между двете се отваря с течение
на времето.
За да се интерпретира обаче начинът и степента на обвързаност28 на
придвижването в социалната йерархия с промяната в индивидуалното житие, налага се да се проследи поредица от двумерни разпределения, което
ще натовари както графично, така и семантично тази част на текста. Затова ще
си позволим направо да обобщим осъщественото вече преброждане на тези
разпределения, като целта ще бъде да се търсят онези зони на корелация
28

В съзнанието на изследваните лица, за които това е характерно.
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между придвижването в йерархията, от една страна, и житейската промяна,
от друга, в които връзката е достатъчно силна, за да позволи по-нататъшния
анализ. Ако ли пък тя се окаже слаба или трудно определима, то рамката и
посоката на заявения анализ трябва да бъдат преразгледани и модифицирани. Например, може да регистрираме значим дял на съзнание за променени условия и характеристики на персоналния живот при липса на усещане
за промяна на индивидуалната социална позиция, както и обратното, което
(особено във втория случай) – ако освен фигура на съзнанието се окаже и
контекстен факт – би означавало и липса на структурна динамика, най-вече
по отношение на структурата на житейските шансове.
Данните показват, че съществува статистически значима връзка29: „характер на промените в живота – (степен и посока на) придвижване между
социални позиции”, като допускането е, че в съзнанието на респондентите
по-скоро социалната мобилност е резултат от житейската динамика, отколкото обратното. Ако се вгледаме по-детайлно в данните от тези разпределения,
можем да отбележим няколко специфики на току-що изведената зависимост.
Първо, връзката се засилва през 2007 г. спрямо 2006 г., което може да се
тълкува в посока на допускането, че все повече случващото се със собствения
живот се схваща като обвързано с (включително и като водещо до) конкретното социално разполагане сред другите в рамките на условната цялост, наречена „общество”, както и че динамиката на това разполагане е в зависимост
от динамиката на индивидуалното битие.
Второ, промяната във връзката „житейска динамика” – „статусна динамика” между 2006 г. и 2007 г. е в две посоки. От една страна, докато през 2006 г.
близо една пета от преместващите се нагоре заявяват, че са претърпели негативни житейски промени, то тези „странници” почти изчезват през 2007 г.,
най-вече за сметка на увеличението (от 52 на сто през 2006 г. до 62 на сто
през 2007 г.) на възхождащите, чийто живот се е подобрил, тоест, все повече
положителните промени са свързани с усещане за значително преместване
нагоре. От друга страна, ясната и категорична връзка „изпадане в йерархията” – „влошаване на живота” отслабва в рамките на осемнадесет месеца, като
„изпадащите”, чийто живот е тръгнал „на зле”, намаляват от 60 на 50 на сто,
за сметка на онези, които не са почувствали някаква промяна в битието си,
тоест, негативните промени все по-малко са свързани с усещане за значително изпадане30.
В този смисъл с висока степен на убеденост може да се твърди, че регистрираната тенденция към нарастваща хомогенизация на конфигурацията
„житейски промени” – „отчетливо статусно придвижване”, дължаща се най-ве29
30

Независимо кой от трите варианта на индикатора за социална мобилност се използва.
Цитираните относителни дялове са при използване на третия вариант на индикатора за
статусна промяна, по-чувствителен към сериозните премествания.
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че на сегмента „позитивни житейски промени – значимо статусно придвижване нагоре”, означава разгръщащ се процес на оформяне на ясно съзнание
за значима възходяща мобилност, която е резултат на настъпило подобряване на индивидуалния живот. От друга страна, тенденцията към изместване на
тежестта от „влошаване на живота” към „липса на житейска промяна” (и то в
посока към изравняване на относителните им дялове) при „значимото статусно изпадане” по-скоро предполага разширяване на съзнанието за сериозна
низходяща мобилност, все по-слабо обвързана с (негативна) промяна в личното битие. Последното означава или усещане за наличие на други фактори
(различни от динамиката на индивидуалния живот) за статусното изпадане (или дори подвластност на неизвестни – от позициите на всекидневното
съзнание – социални стихии, чийто резултат е смъкването в йерархията на
социалните позиции, без да е налице промяна в собствения живот), или пък
видимо издигане на значима част от другите, с които се сравняваш (през която призма изглежда, че се смъкваш надолу), на фона на собствената житейска
непроменливост31.
Оттук можем да изведем едно аналитично следствие за промяната в нагласите по отношение на статусната динамика – засилване на „персонализацията” (в смисъл на позитивно развитие на индивидуалния живот) на възходящата мобилност, случващо се успоредно със засилването на „деперсонализацията” на низходящата мобилност в съзнанието на „активните”.
Установеното по-горе увеличаване на дела на онези, които слизат по
стълбата на социалното разполагане, прескачайки няколко стъпала, без това
да е свързано с (негативни) промени в техния живот, мотивира изместването на интереса ни от различните проявления на „статусно-житейската” динамика към степента на разпространеност сред „активните” на други два вида
възприемане на индивидуалното социално положение. Първо – съзнанието
за отсъствие на промени в персоналния живот при убеденост за смяна на
социалната позиция, и, второ, съзнание за променени условия и характеристики на персоналния живот при липса на усещане за промяна на индивидуалното
разполагане в социалната йерархия. Това преакцентиране в изследователския
интерес препраща и към изведеното по-горе в текста допускане (на основата на данните от едномерните разпределения по индикаторите за житейска и
статусна динамика) за нарастващо „отваряне на ножицата” между убедеността
за смяна на социалната позиция и за промяна на персоналния живот.
Анализът на данните, получени при обвързването на двата индикатора
обаче, отчасти коригира това предположение – и в двете изследвания „житей-

31

Ако „издигането” се окаже ценност, вече достатъчно устойчива и масово разпространена, току-що направеният аналитичен извод може да послужи като важен елемент в обяснителната рамка за определен тип политическо участие, например. Но както вече стана
ясно, това не е тема на настоящия текст.
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ско-статусната нехомогенност”32 е характерна за около 40 на сто от изследваната съвкупност. Само че вътрешните пропорции в нея се движат – относителният дял на промените в статуса, зад които не стоят промени в живота, се
увеличава през 2007 г. спрямо 2006 г., успоредно намалението на дела на статичността в социалното положение при наличие на промени в живота33. Казано иначе, съзнанието за мобилност, необвързана с промени в личния живот,
се разширява едновременно със свиването на убедеността за стабилност в
социалното положение при житейска динамика34. От друга страна, и през двете години „житейско-статусната хомогенност”35 е характерна за над 50 на сто
от „активните”, като и тук е налице променливост на вътрешните съотношения на динамичния аспект на „хомогенността” с тенденция към изравняване
на двата му относителни дяла – възходящата мобилност, свързана с подобряването на живота, расте успоредно с намаляването на низходяща мобилност,
обвързана с житейското влошаване36.
Ако от горния анализ се обобщи изследователски важното по отношение
на статусната динамика, то е, че в рамките на осемнадесет месеца се разширява съзнанието за статусна промяна основно в две посоки – ръст на сегмента
„статусна динамика при житейска статичност” и увеличаване на възходящата
мобилност при житейска промяна към по-добро.
Преди да се изведат основните щрихи на дотук очертаната картина, нужно е да се припомни и разшири едно методологическо уточнение. Тъй като
работим с представите на респондентите, анализират се не техните разполагания в социалното пространство и динамиката им, нито промените в техния
живот, а образите на индивидуалните социални позиции и житейски промени във всекидневното съзнание на изследваните лица, представени от самите
тях. Това означава, че анализът работи със специфични фигури на съзнанието
за самото него, а не с обективирани в социални статуси и разнокачествени
видове житейскост биографични съдържания.

32
33

34

35
36

Разбрана по горния начин – житейска промяна, несвързана със статусна промяна, и статусна промяна, необвързана с житейска динамика.
В първия случай – от 22,6 до 26,5 на сто, във втория случай – от 17,7 до 15,2 на сто от
цялата изследвана съвкупност. Тук е използвана втората версия на индикатора „статусна
промяна” с опции „никакво придвижване”, „движение нагоре” и „движение надолу”, независимо от мащаба на смяната на позиция.
Както може да бъде разчетено в данните, това е пряка проекция на успоредното разгръщане на два различни процеса, за което стана дума по-горе в текста – увеличаване на
мобилността и увеличаване на житейската стабилност (или с други думи, намаляването и
на статусната статичност, и на житейската динамика).
А именно: положителна житейска промяна, свързана с възходяща мобилност; негативна
житейска промяна, свързана с низходяща мобилност; както и статичност и в социалното
положение, и в живота.
При „позитивната хомогенност” – от 12,7 на 16,9 на сто, при негативната – от 23,4 – на 20,6
на сто.
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Нещо повече, двете използвани дотук представи са хетерогенни по естеството си (което до този момент не бе дискутирано): от една страна, през
призмата на това съзнание идентифицирането на конкретна социална позиция е едновременно релативно и релационно (както беше коментирано
по-горе в текста) и резултатът му има номинален характер. Докато, от друга
страна, определянето на случилите се през последните години промени в
собствения живот като „по-добри” или „по-лоши” е сравнителна процедура по
оценностяване и оценяване (от позициите на актуалната ситуация) на изглеждащата по определен начин в тази ситуация (повече или по-малко) широка и
многообразна съвкупност от „фактичности” (сред които може да е и социалното положение) на личното битие. В последния случай обаче е изследователски недостъпен специфичният в отделните типични случаи (предполагаемо
различен) набор от „фактичности”, стоящи в основата на тези преценки (включително и поради липсата на индикатори, с чиято помощ това може да бъде
социологически реконструирано). Тази хетерогенност със сигурност задава
по-ограничени рамки и известна степен на условност на интерпретацията на
данните, получени при обвързването на двата индикатора, както и на оформянето на определени „понятийни клъстери”, използвани при познавателната
и обяснителна процедура.
Ако се върнем към обобщението на основните щрихи на очертаната погоре картина, те изглеждат така:
1. За мнозинството от „активните” случващото се със собствения живот се
схваща като обвързано с конкретното социално разполагане. Както вече бе посочено, това не означава непременно обвързаност и между житейските обективации на тези две измерения на личното битие, но мащабът на корелацията
все пак предполага, че всекидневното съзнание улавя нещо важно, което не
може да бъде пренебрегнато при анализа: тъкмо това широко разпространено усещане ни позволява да твърдим, че в разглеждания период социалната
позиция е (станала) интегрална част от живота на повечето от „активните”. Последното може и да изглежда твърде тривиално и даже очевидно и
саморазбиращо се, но дори бегъл екскурс към два различни хронотопа – на
социалистическа България в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ
век и на социалистическа България в края на 1996-та и началото на 1997-ма
година, ще е достатъчен като илюстрация на неочевидността зад тази „очевидност”: в първия случай социалните позиции в социалните йерархии са постоянстващо (и неизбежно инструментално) „идеологически конструирани”37
(Кабакчиева 2000:12) и можем да твърдим, че вследствие на това перманентната статусна неконсистентност (Ленски) ги „изважда извън” индивидуалния/
семеен живот, превръща ги в „не-свои”. Във втория случай „взривяването” на
37

„… [за] да не се допусне формирането на вътрешно непротиворечиви хомогенни статуси,
които пряко ще обуславят (…) яснота по отношение на мястото в социалната йерархия” (к.м. – Д. Б.)
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всекидневния живот и разпръскването на неговите отломки прави „несвойствен” не само статуса, но дори и индивидуалния живот. Така, докато при социализма до 1989 г. статусът (в масовия случай) задава достатъчно ясна рамка
на житието, а идентификацията с него е нестабилна и проблематична, а през
90-те години на ХХ в. социалното положение е неустановено и нехомогенно
и вече не е определящото за основните измерения на житейскостта, а са все
по-важни самите житейски случвания38 (самото живеене), то двете ни изследвания в началото на ХХІ в. регистрират промяна в посока на горепосочената
обвързаност в съзнанието на респондентите – социалната позиция се „присвоява” обратно към индивидуалния живот, а житейските случвания се инкорпорират в социалните матрици, определящи „позицията” в социалното про
странство. В този смисъл можем да си позволим допускането, че по определен
начин статусът се превръща в (все повече е?) самото живеене.
2. От гледна точка на социалната динамика промяната на социалното
разполагане е в пряка зависимост от динамиката на индивидуалното битие за
около 40 на сто от „активните”, а в перспективата на по-мащабните промени
по-силна е обвързаността между положителните изменения в личния живот
и значителните възходящи преходи в йерархията на социалните позиции. За
разлика от това, и значителната, и незначителната низходяща мобилност се
възприемат в еднаква степен и основно през призмата на „влошаването на
живота”. Тази асиметричност на възприятията може да обозначава различни
по сила и обхват социални предпоставки на индивидуалния живот за издигане, от една страна, и за изпадане – от друга39.
3. Конкретизирането на анализа обаче доведе до модифициране и специфизиране на изводите по отношение на мобилността в следните две посоки:
Първо, увеличаването на мобилността се осъществява пропорционално
на увеличаването на житейската стабилност, като се разширява съзнанието за
мобилност, необвързана с промени в личния живот, едновременно със свиването на убедеността за стабилност в социалното положение при житейска
динамика.
38

39

И понеже няма особено силна връзка между двете, то в социални топоси, в които има
„копнеж по статус”, избуява статусен символизъм, в смисъл на въобразен или имитационен статус (който обаче е различен спрямо статусния символизъм, характерен за „западните” общества. Срв. с Бъргър 1998).
Разбира се, интерпретацията може да е и доста по-банална – например това, че негативните промени в битието веднага водят до слизане надолу, може просто да означава трудно удържане на социална позиция и/или че чувствителността към всяко подобно изпадане е много по-изострена; докато във втория случай или трябва много да си подскочил, за
да си „позволиш” да го припишеш на личното добруване и да си „признаеш” това, без „да
чукаш на дърво”, или чувствителността към малките изкачвания е доста по-слаба, тоест
качването „с малки стъпки” не се възприема чак толкова като резултат на персонален „позитивен тренд”. Тук липсата на допълнителни индикатори не ни позволява да продължаваме с фриволните интерпретации.
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Второ, нараства „възходящата мобилност, свързана с подобряване на
живота”, от една страна, като от друга – намалява „низходящата мобилност,
свързана с житейско влошаване”, а се разширява съзнанието за низходяща
мобилност, все по-слабо обвързана с негативна промяна в личното битие.
Въз основата на тези заключения се придвижваме към следващото питане в изследователската задача и към следващата фаза на анализа. А именно –
свързани ли са и как промените в местната социална среда с промени в живота на хората, въвлечен в нейното конструиране, тоест има ли (и ако да, каква)
връзка между динамиката на индивидуалния живот и промените в локалната
структура от възможности?
В тази връзка към данните, които бяха обект на анализ дотук, ще бъдат
прибавени и тези, представляващи отговорите през 2006 г. и 2007 г. на третата
от петте опции на въпроса: „Ако обърнете поглед към вашия живот през последните години, живота на вашето поколение и към развитието на вашето населено място, на страната и на света, как бихте казали, че се променят те?”, а именно: „Как се е променил животът във Вашето населено място
през последните години?”.
Промени в локалния живот през последните години

2006

2007

Променя се към по-добро

19,7

30,8

Не се променя нито към по-добро, нито към по-лошо

37,9

38,7

Променя се към по-лошо

42,4

30,5

Общо

100,0

100,0

От тази таблица става ясно дори и за читател, неизкушен от анализ на
емпирични числови данни, че оценките на респондентите сигнализират за
сериозна промяна (и то в краткия срок от година и половина) в живота на населените места, в които са положени собствените им житейски перспективи:
докато оценката за локалната динамика (и доминирането и΄ спрямо липсата
на промяна в местното битие, в съотношение 3 : 2) постоянства и през двете
години, делът на негативните промени значимо спада, за сметка на сериозния
ръст (с 50 на сто) на положителното развитие (от 2 : 1 през 2006 г. до изравняването на относителните им дялове през 2007 г.). Ако се фокусираме върху разпределението на данните през 2007 г. и си припомним анализираните
по-горе в текста оценки за промените в индивидуалния живот през същата
година, двете структури от отговори поразително си приличат – позитивните
и негативните оценки на личния и местния живот – по около 30 на сто, неутралните – около 40 на сто. Поне в картината на промените, представена ни
от всекидневното съзнание на „активните”, и индивидите, и населените места
са сякаш „еднояйчни близнаци”. Едва ли обаче има смисъл да чакаме дали ще
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окажат „сиамски”, всъщност по-важно е дали „генетичният им профил” е един
и същ.
Ще проследим наличието и степента на обвързаност между индивидуалните и локалните промени, като кросираме резултатите по двата индикатора.
И през 2006 г, и през 2007 г. връзката „промени в личния живот” – „промени в локалния живот” е много силна и ясно изразена, като не се променя през
втората година. Получените две двумерни разпределения (за 2006 г. и 2007 г.)
на данните могат да бъдат обобщени в следния табличен вид:
Промени в личен и локален живот

2006

2007

1. личен – позитивни и локален – позитивни

12,7

18,3

2. личен – позитивни и локален – без промяна

8,0

7,1

3. личен – позитивни и локален – негативни

3,2

3,3

4. личен – без промяна и локален – позитивни

5,1

9,5

5. личен – без промяна и локален – без промяна

21,8

23,7

6. личен – без промяна и локален – негативни

10,2

7,1

7. личен – негативни и локален – позитивни

1,9

3,0

8. личен – негативни и локален – без промяна

8,0

7,9

9. личен – негативни и локален – негативни

28,9

20,2

Общо

100,0

100,0

Към горното твърдение за наличие на обвързаност можем да добавим и
още едно – засилва се връзката между позитивните опции на двете променливи за сметка най-вече на отслабване на обвързаността между негативните.
По-конкретно, „първото четене” на тези данни изглежда така: с петдесет на сто
спрямо 2006 г. са нараснали оценките за едновременните позитивни промени
в местната среда и в личния живот, с една трета са се свили оценките за успоредното негативно развитие, а почти двойно са се увеличили тези за локална
позитивна промяна при липса на динамика в личното битие. В резултат на
това през 2007 г. трите основни „хомогенни двойки”40 получават най-големи
натрупвания и са вече с почти изравнени относителни дялове от около 20 на
сто (за разлика от 2006 г., когато има два „пика”, като особено ясно изразен е
този в „негативната хомогенност” на личен и местен динамизъм, заемащ почти
една трета от ветрилото на възможните проявления на индивидуално-локалната промяна). Това означава, че в съзнанието на респондентите житейските
40

Положително развитие и в личния, и в локалния живот; липса на промени едновременно
в персоналния и местния; успоредна негативна динамика и в двата.
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перспективи на трима от всеки петима „активни” са положени в руслото на
един процес на синхронизирана персонално-локална житейска обвързаност,
при ускоряване на едновременното развитие към по-добро на средата и на
личния живот, вписващ се в нея.
Тук отново сме изкушени да конструираме нов синтетичен индикатор,
имайки предвид двойките вариации на индивидуално-локалния динамизъм.
Разбира се, това изкушение е единствено изследователски мотивирано – съставянето на такъв индикатор има познавателна роля както в този текст, така и
извън него, тъй като би позволило преодоляването на част от ограниченията
в познавателно отношение на социално-демографските интерпретации, използвани обичайно при анализите (възраст, образование, тип на населеното място, просто доход и т.н.). Последните са изложени на опасността да са с
все по-намаляваща релевантност в степента, в която основните „разрези” на
различия все повече минават през реализациите на конкретните житейски
потенциали в местен контекст на развитие/застой/упадък, опредметени в социални статуси. Например и инженер на средна възраст, останал със семейството си (независимо от причините) в град, преминаващ към икономически
упадък поради скорошно изтегляне на производството (в съседна държава)
на структуриращата доскоро местната икономическа реалност международна индустриална компания, и „работещ пенсионер” със средно образование
в град с ускорено развитие на местната икономическа среда в областта на
туризма и фармацевтичното производство едва ли биха били проблем при
интерпретация (опираща се на социално-демографски различия) на данни
от национално представително изследване. Но в степента, в която индикираната от горните два примера „неконсистентност” се превръща от инцидентно
изключение във все по-значим социален факт, употребата на предложения
по-горе синтетичен индикатор ще придобива все по-голяма изследователска
валидност41.
Затова нека приемем деветте двойки вариации на обвързаността „локални – персонални промени” като опции на съставния индикатор „промени
в личния и местния живот”. Измежду тях има такива, които са съдържателни
подобия и можем да обосновем необходимостта от формирането на една съкратена версия на индикатора. Отвъд простото техническо удобство, което тя
предлага, по-важното е, че има социологическа логика в обединяването на
отделни оценки и можем да направим следните агрегирания: в една първа
група положителни оценки за личния и локалния динамизъм да обединим

41

Нещо повече, дали просто и само „размерът има значение”, от гледна точка на типа на
населеното място (столица, голям град, малък град, село), ако си дадем сметка, че Радомир и Севлиево, Тополовград и Банско, Нова Загора и Сандански (и т.н.) са все попадащи
в графата „малък град”, но имат значимо различна структура от възможности (налична в
локалните социални контексти) за реализация на индивидуални/семейни потенциали.
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„двойно позитивни” и позитивно-неутрални оценки42 – това обединяване е
допустимо, ако се интересуваме от наличието на някаква позитивна промяна
в живота на „активните”, в която можем да идентифицираме положителна динамика в контекстно-индивидуалните предпоставки на житейските шансове.
Както и обратното – негативната им динамика може да бъде разчетена в отрицателна промяна в живота и затова можем да обединим „двойно негативните”
и негативно-неутрални оценки във втора група отрицателни оценки за личния и локалния динамизъм43.
Третата опция остава същата – липса на динамика и в личния живот, и в
този на локалната среда.
В четвъртата група оценки обединяваме разнопосочните промени в
собственото битие и в живота на населеното място (положителна лична житейска промяна в контекста на влошаване на местните условия и обратно):
Агрегирани оценки за промени в личен и местен живот
през последните години

2006

2007

Позитивни промени

25,8

34,9

Без промяна

21,8

23,7

Негативни промени

47,2

35,1

Разнопосочни промени

5,2

6,2

100,0

100,0

Total

В сравнителен план между двете изследвания през 2007 г. спрямо 2006
г. нараства относителният дял на съвкупните позитивни промени в общата
оценка на житейската (лична и локална) промяна от 25.8 на 34.9 на сто, което е
ръст с над една трета само за година и половина. Това движение е за сметка на
промяната на другия полюс – съвкупната отрицателна преценка за характера
на протичащите през последните няколко години промени в индивидуален и
локален план от 47 на сто през 2006 г. намалява с 12 процентни пункта (тоест
с около една четвърт) до 35 на сто през 2007 г.

42

43

Обединяваме а) едновременното позитивно оценяване на промените в персоналния и
местния живот, с б) оценките за позитивни лични промени, обвързани с липса на промени в населеното място, както и с в) преценките за липса на динамика в личния живот,
вървящи заедно с възприемането на локалния живот като променящ се към по-добро.
Тоест а) едновременното негативно оценяване на промените в персоналния и местния
живот с б) оценките за негативни лични промени, обвързани с липса на промени в населеното място, както и с в) преценките за липса на динамика в личния живот, вървящи
заедно с възприемането на локалния живот като отиващ „на зле”.

198

Димитър Благоев

Липсата на промени в статичното персонално-локално състояние (почти
същото като относителен дял и през двете години), но при изменение в пропорциите между позитивни и негативни промени (през 2007 г. оценените като
позитивни персонално-локални промени се изравняват като относителен дял
с негативните, а само година и половина преди това са им отстъпвали почти
два пъти), е достатъчно значим индикатор на тенденция за запазване на динамизма в преценката за промените в съзнанието на респондентите44, в рамките
на който само за осемнадесет месеца се увеличава значително усещането за
позитивно развитие на общата житейска ситуация (за сметка на значително
намаление на усещането за регрес).
За професионалния изследовател е ясно, че това не може да е случаен
резултат на произволно субективно усещане, още повече че аналитично реконструираната връзка между персоналния и локалния елемент в динамиката
на индивидуално-контекстуалното битие е невидима за самото всекидневно
съзнание – то ни я „изявява” непреднамерено и то само като следствие от наложената от изследователския инструмент матрица от въпроси. Затова трябва
да бъдат търсени факторите/предпоставките на подобна динамика в преценките, която вероятно отразява (доколкото е обективация на) някакви социал
ни процеси, предшестващи (или най-малкото „стоящи извън”) съзнанието на
интервюираните. Вече имаме (формулирана по-горе в текста) хипотеза за
естеството на тези предпоставки – в интерпретацията на фигурите на съзнанието за посочената персонално-локална промяна ще трябва да се включи
допускането за обществено валидна (обективна) обвързаност: „динамика на
местен контекст на средата – динамика на индивидуално битие”, като фундамент на субективната картина на „активните”, очертаваща тази връзка. Тя означава (и обозначава) и нещо друго – симетричното и΄ структуриране през 2007
г. около три „ядра” със сходна относителна тежест (споменатите по-горе при
разгърнатата версия на синтетичния индикатор за житейска динамика „хомогенни двойки”) – позитивна промяна, липса на промяна, негативна промяна, е
индикатор за трайното оформяне на кохерентни житейски вектори в координатната система на наличните контекстни възможности за житейска
реализация и осъществяването на индивидуалните жизнени траектории.
Това е отправната точка към следващата, заключителна част от анализа,
конкретизиращ именно двете измерения на тази координатна система (личната и локалната промяна), доколкото изследователският ни интерес е основно към начина, по който трансформациите в социалната среда и в личния живот са свързани с динамизация на статусите. А в този текст те се разглеждат,
да си припомним, като специфични конфигурации от социални разполагания,
обективен резултат на реализираната специфична структура на житейските
шансове, които са констелация от набора от различаващи се контекстни въз44

Разбира се, не като резултат на тяхна рефлексия или преднамерено (вкл. и оценъчно)
акцентиране.
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можности за житейска реализация и индивидуалните (семейни, мрежови) социални ресурси за осъществяване на тези възможности в процеса на взаимодействието на индивида с неговата специфична социална среда.
По-рано в текста, при дискусията на операционализацията на съществените актуални и динамични измерения и аспекти на възможностите в социал
ния контекст и на индивидуалния набор от потенциали, беше отбелязано, че
в инструментариума на изследванията са налични емпирични индикатори,
корелиращи с изведената реферативна рамка, които се разполагат и в двете
плоскости на контекстните и персоналните възможности. Да си припомним
обаче една от особеностите им – двете групи индикатори са съдържателно
и предметно асиметрични: в групата на индикаторите за характеристики на
социалната среда половината са фокусирани върху икономическото измерение на наличните възможности, а при индикаторите за характеристики на
индивидуалния живот преобладават свързаните по-скоро с резултатите от
реализирани или не икономически възможности, както и с „жизнен стил”, като
отсъстват индикатори за личните (семейни, мрежови) ресурси за опредметяване на съществуващи в контекста възможности. Именно това отсъствие със
сигурност обеднява сериозно анализа и намалява познавателните му способности. Въпросът е в това, дали при разполагаемия набор от индикатори може
да се продължи с прилагането на предложената в текста концептуална рамка,
и какви са ограниченията на получаваните аналитични резултати. Към това
трябва да прибавим и допълнителното стесняване на полето, в което можем
да играем нашата аналитична игра45, което е следствие от различния характер
на двете групи индикатори: в първата намираме оценките на „активните” за
налични локални възможности46, във втората обаче са оценките им за степента47, в която се осъществяват конкретни дейности и общуване в сравнение с
реализирането им в отдалечен пет години назад времеви момент. Давайки си
ясна сметка за тези наложени от конкретната изследователска ситуация ограничения, можем да отговорим на горния въпрос не с „ами друг избор – освен
да се продължи с анализа – няма”, а като акцентираме върху потенциите (в
рамките на тази лимитираност на анализа) на интерпретацията на данните,
получени с помощта на така дефинираните въпроси в анкетната карта. А тези
потенции са следните – макар и през очилата на субективната оценка, все пак
чрез въпросните индикатори имаме изследователски достъп до контурите на
(променящи се спрямо минал период) резултати от изиграни конкретни индивидуални „жетони” за дейност и общуване, както и до специфично (макар и
рехаво) ветрило от възможности за осъществяване на различни ходове (найвече икономически, но и такива с „добавена културна стойност”) в житейската
45
46
47

Но не и „да си разиграваме коня” (да ни простят любителите на изящните стилистични
форми).
„Сравнително големи”, „Нито големи, нито малки [тоест „средни”]”, „Сравнително малки”.
„Повече”, „Нито повече, нито по-малко [тоест „все същото”]”, „По-малко”.
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игра на шансове в очертанията на игралното поле на съответната локалност.
И тъй като по-горе допуснахме, че оформянето на кохерентни житейски вектори е обективация на определени социални процеси, използването на въпросните индикатори е начин да се реконструират поне част от техните (индивидуални и контекстни) елементи (ако не и фактори).
Затова ще търсим връзка между оценките за наличие или липса на промяна и за нейната посока в живота на респондента, от една страна, и от друга
– степента (повече или по-малко, в сравнение с отдалечен пет години назад
времеви момент спрямо момента на задаване на въпроса), в която се постигат
различни материални придобивки, получават се качествени здравни услуги,
осигуряват се развлечения, ходи се на гости при приятели, осъществяват се
пътувания в страната, отделя се време за семейството, разполага се със свободно време.
След това ще търсим връзка между оценките за наличие или липса на
промяна и за нейната посока в населеното място на респондента, от една
страна, и различни налични локални възможности, от друга. По-конкретно
това са наличните локални възможности за постигане на висок материален
стандарт, намиране на работа – каква да е, и високоплатена, развиване на бизнес, получаване на добро образование, получаване на качествени здравни
услуги, развлечения и забавления, спокоен живот.
Твърде вероятно е част от стигналите дотук читатели, току-що прочели
последните два абзаца и даващи си сметка, че май им предстои да изгледат
една тягостно дълга кавалкада от таблични разпределения48, да се спасят тутакси с бягство (към заключението, надяваме се). Понеже текстът няма за цел
преднамерено да затруднява срещата между споделянето на аналитичните
резултати и критичното им осмисляне в четенето, по-елегантният (без да е социологически ирелевантен) подход би бил следният: да се анализират отделните разпределения не чрез изчерпателен разказ на числовите изражения на
определени зависимости и не толкова сами по себе си, а по-скоро чрез съдържателни интерпретации в рамките на съвкупната им принадлежност като
измерения на местния набор от възможности и на реализирания набор от
индивидуални потенциали в контекста на локалната и персонална промяна.
Това означава, че е по-адекватно първо да се ранжират отделните локални и
опредметени персонални възможности според силата на връзката им съответно с местния и личния динамизъм и после да се премине към анализа, като
се имат предвид не отделни натрупвания или пикове, а вътрешната структурираност на множеството аспекти на общата динамична житейска ситуация49.
Ще се опитаме да се придържаме към този подход.

48
49

Поне тридесет – по петнадесет двумерни за всяко от изследванията.
А желаещите да се насладят на процесията отбрани таблични детайли и коефициенти ще
си позволим да упътим към Приложението.
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И така, интересуваме се от наличието на връзка между оценките за промяната на индивидуалния живот и промяната в „потреблението” спрямо времето преди пет години, като допускането е, че по-скоро усещането за промени в живота е подвластно на съзнанието за промени в „потреблението”, отколкото обратното. Според силата на обвързаността подредбата е следната
– начело в класацията по силна статистически значима връзка застава корелацията между обхвата на материалните блага, които „активните” могат да
си позволят сега в сравнение с времето преди пет години, и оценката на промяната на личния живот през последните години, при ясно изразена пряка
зависимост между повечето (съответно по-малкото) материални придобивки,
от една страна, и промяната на живота към по-добро (съответно към по-лошо), от друга. Тази връзка постоянства и през двете години. Следва значимата
силна връзка между динамиката в осъществената пространствена мобилност
(пътувания в страната) и оценката за промените в личния живот, като и тук
няма разлика в силата на връзката в двете изследвания. Непосредствено след
това в низходящото подреждане застава връзката между динамиката в обхвата на общуване (гостувания при приятели) и оценката за промените в личния
живот, постоянстваща като сила и в двете изследвания. Четвъртото място се
заема от статистически значимата връзка между динамиката в осъществените развлечения и забавления и оценката за промените в личния живот, при
която отново няма разлика през двете години. На пръв поглед (поне от гледна
точка на стойностите на използваните коефициенти) тя е почти идентична с
предходната, но по-внимателното вглеждане в отделните сегменти на корелацията води до извода, че вътрешните флуктуации през двете години са много
и разнообразни, тоест, макар и непроменяща се по сила, връзката е вътрешно
твърде неконсистентна във времето. На следващо място е малко по-слабата,
но достатъчно силна като статистическа значимост връзка между промяната
в потенциално реализируемия достъп до качествени здравни услуги и оценката за промените в личния живот, която намалява по сила през 2007 г. в сравнение с 2006 г.
На дъното на тази класация се оказват последните две обвързаности –
много слаба, почти пренебрежима и в двете изследвания е връзката между
динамиката в обхвата на отделяното време за семейството и промяната на
личния живот. И накрая между промяната в разполагането със свободно време в сравнение с времето преди пет години и оценката на промяната на личния живот през последните години през 2006 г. няма статистически значима
връзка, а през 2007 г. се появява съвсем слаба връзка между тях.
Първото важно следствие от това изнурително изброяване е, че недвусмислено и категорично е установена силна обвързаност между динамиката
на личния живот и промяната (спрямо минал период) в обхвата на определени реализирани индивидуални предпоставки на начина на живот (материал
ни придобивки, пътувания в страната, неформално общуване (гостувания при
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приятели и развлечения), качествени здравни услуги), както и липса на значима връзка на индивидуалната житейска динамика с промяната в обхвата на
свободното време и времето, отделяно за семейството.
Второ, в изследването през 2007 г. в сравнение с това през 2006 г. няма
промяна в силата на установените значими зависимости по отношение на
персоналния житейски динамизъм.
Трето, в края на периода в рамките на съществените взаимовръзки нараства относителният дял на сегмента „подобряване на живота – повече материални придобивки в сравнение с преди”, а се свива този на „влошаване на
живота – по-малко материални блага”, като също намаляват и дяловете на сегментите „влошаване на живота – по-малко пътувания, гостувания при приятели, качествени здравни услуги, развлечения и забавления”.
На пръв поглед второто и третото следствие като че ли си противоречат
– хем връзките (силата им) не се променят, хем в техните рамки има промени.
Не е особено чудно, че силата на връзката „житейска промяна – промяна в
материални придобивки” постоянства, тъй като това може основателно да се
припише на туширащото някаква промяна в силата на зависимостта отслабване на негативния и΄ сегмент, което е за сметка на увеличаването на позитивния.
Но пък при всички останали връзки това не е така. Наличието на споменатата по-горе вътрешно неконсистентна промяна във времето в обвързаността
„динамика в осъществени развлечения – житейски промени” ни дава шанс да
илюстрираме стоящите зад това привидно противоречие процеси, характерни в различна степен и за другите набедени в съмнително поведение връзки.
В структурата на въпросната връзка повече от половината и΄ сегменти търпят
промяна в рамките на осемнадесетмесечния период между двете изследвания – освен споменатото вече смаляване на „негативно-хомогенния”, налице
са и следните други флуктуации в „нехомогенните” и΄ сегменти: намаляване,
с тенденция към изчезване на „повече развлечения – статичност на живота”
и на „липса на промяна на обхвата на достъпните развлечения – влошаване
на живота”, както и увеличаване на двата сегмента „по-малко развлечения и
забавления, свързани, първо, с подобряване на живота, и второ, с житейска
статичност”. Това (макар и отегчително) описание ясно илюстрира промяната
вътре в рамките на съответната обвързаност, а именно дисперсиране на отделни нейни елементи, характеризиращи разнопосочни зависимости, което
– тъй като е синхронно за всички тях – „нивелира” съвкупния резултат от тегнещите в различни страни променящи се относителни тегла. А вследствие на
това статистическото изражение на силата на връзката не се променя.
Ако преминем отвъд ограничената в познавателно отношение статистическа перспектива и разгледаме горните резултати като проявления на общ
процес, това означава, че случващото се с индивидуалната житейска ситуация (разбира се, от гледна точка само на няколкото нейни измерения, достъпни с наличните ни индикатори) е структурирано основно около (разбрано203
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то в широк смисъл) потребление, като резултат от реализираните или не
икономически възможности, а нейната динамика е в посока на свиването на
анклавите, в които намалените възможности за „материално и културно
потребление” са обвързани с влошаването и’.50
Ще поясним уклона към икономизация в интерпретацията чрез пример
по отношение на един от елементите на личната житейска ситуация – доколкото пътуванията в рамките на страната са пряко свързани с (и затова и изводими от) начина на живот, то обхватът на тяхното осъществяване е въпрос както
на материални възможности или необходимости от икономически характер,
така и на отделено време за това (свързано пък със степента на заетост или
икономическа (бизнес) активност). Можем да вплътним допълнително тази
интерпретация, връщайки се към изведената липса на значима зависимост
между промяната в собствения живот и обхвата на разполагане със свободно
време и с време за семейството. В първия случай липсата на връзка означава, че обхватът на свободното време (което, поне в представите на хората,
е неикономически параметър и дори е като че ли тъкмо обратното на икономическото) не е значим фактор в съзнанието на „активните” при оценката
на промените в личния им живот. Нещо повече, единствената промяна в тази
конфигурация е в посока на увеличаване на общия дял на двата сегмента „помалко свободно време – стабилност и подобряване на живота” от около 20 до
над 30 на сто в рамките на изследваната съвкупност. Последното индиректно
– през (икономически импрегнираните) предпоставки на стабилизирането и
подобряването на индивидуалното житие – ни вкарва пак в руслото на икономизиращата интерпретация. Във втория случай, въпреки че (сплотеното)
семейство е на първо място в списъка с важните неща в живота51, липсата на
зависимост е свързана и с липса на количествени натрупвания (над нормата
за разпределението на данните в тази корелация) в сегмента „повече време за
семейството – позитивна промяна в живота”.
Обобщавайки телеграфно основното твърдение тук, то е, че в разглеждания период постоянства зависимостта между динамиката на личния
живот и промяната в обхвата на конкретни икономизиращи се персонални
възможности, опредметени като (материално и културно) потребление, а
посоката на промяната в тази зависимост е към спадане на дела на влошаващо се битие в контекста на ограничено потребление.

50

51

Тук пренебрегваме единствено качествените здравни услуги поради най-слабата зависимост в сравнение с останалите елементи. А и достъпът до такива услуги зависи основно
от институции извън периметъра на влияние на конкретната персона и не е пряко икономически изводим. Свидетелство за последното е нищожният дял (едно на сто!) на онези,
които ползват добро качество на медицински услуги, дори и когато е срещу заплащане
(индикаторът, от който са тези данни, е част от въпросника на двете изследвания).
Това е така за 85 на сто от „активните” и през двете години. Данните са от друг индикатор,
също част от въпросника на двете изследвания.
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След направения дотук анализ трябва да прехвърлим интереса си към
наличието на връзка между оценките за местната динамика и оценките за
различни локални възможности, като допускането е, че имаме по-големи основания да очакваме, че съзнанието за промени в средата се енергетизира от
наличните възможности в нея, отколкото обратното.
Класацията според силата на статистически значимите връзки се води от
две корелации – първо, обвързаността между промените в локалния живот,
от една страна, и степента на присъствие в населеното място на възможности
за намиране на каква да е работа, от друга (леко отслабваща през 2007 г.),
и второ, връзката на промените в локалния живот със степента на присъствие в населеното място на възможности за постигане на висок материален
стандарт (също по-слаба през втората година). В подреждането следват възможностите за интересен живот чрез общуване (поне от гледна точка на развлечения и забавления), също статистически значимо обвързани с оценката
за локалните промени, като и тук връзката отслабва през 2007 г. На следващо
място се нарежда статистически значимата връзка между промяната на локалния живот и степента на присъствие в населеното място на възможности
за намиране на добре платена работа, връзка, която пак намалява по сила
през втората година. Сходна по сила е значимата връзка между промяната
на локалния живот и степента на присъствие в населеното място на възможности за получаване на добро образование, която също отслабва във второто
изследване. Следваща в класацията по сила на обвързаностите е връзката на
промените в локалния живот с местните възможности за развиване на бизнес, почти незначително отслабваща по сила през втората година. По-слаба
от последните зависимости е връзката между степента на присъствие в населеното място на възможности за получаване на качествени здравни услуги
и промяната на локалния живот, която също намалява по сила през 2007 г. И
последна в това подреждане е съвсем слабата връзка (през 2006 г.), която е и
на границата на статистическата значимост, между степента на присъствие в
населеното място на възможности за спокоен живот и промяната на локалния живот, като тя почти изчезва през 2007 г.
След това изтощително изброяване и имайки предвид детайлите в табличните разпределения през двете години52, нека да обобщим аналитично
откритите връзки между оценките за местната динамика и оценките за различни локални възможности.
Първото важно следствие е, че недвусмислено и категорично е установена силна обвързаност между динамиката на локалния живот и редица
икономически условия в местната среда (възможности за висок материален
стандарт, за работа, за развиване на бизнес), както и силна обвързаност между динамиката на локалния живот и определено качество на индивидуално52

Подробностите за тях, както бе посочено, са в Приложението.
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то живеене в него (от гледна точка на възможности за добро образование, за
развлечения, за качествено здравеопазване). Това означава, че случващото
се в локалната социална среда (като контекст на индивидуалната житейска
ситуация) зависи непосредствено от палитра налични в нея възможности за
житейска реализация, които задават контурите на специфични житейски шансове, основно от гледна точка на икономизираните измерения на тези възможности.
Второто следствие е, че всички статистически регистрирани значими
връзки отслабват по сила през 2007 г. в сравнение с 2006 г. На пръв поглед
това може би означава раздалечаване (като част от вероятен процес на автономизиране) на оценките за промяна в местния живот и оценките за наличните в локалния контекст различни житейски възможности. Но анализът на конкретните промени в отделните сегменти на цитираните взаимовръзки води
до по-различни изводи, които не биха станали възможни, ако се остане на
плоскостта само на статистическите коефициенти. През 2007 г. спрямо 2006
г. във всички изследвани взаимовръзки нарастват относителните дялове на
сегментите „позитивни промени в населеното място – сравнително големи, и
средни, локални житейски възможности”, за сметка на част от намалението
на дяловете на сегмента „негативни промени в населеното място – сравнително малки локални житейски възможности”. Въпросът е в това, че тези три
сегмента не са скачени съдове и значителното намаляване на „негативно хомогенния” не води до сходно по размер увеличаване на „позитивно хомогенните”. В този смисъл позитивният тренд във връзката „местни промени – локални житейски възможности” се разгръща успоредно с общото намаляване
на дела на съвкупните хомогенни обвързаности53. Тоест можем да допуснем,
че на равнището на националната ситуация конфигурацията „позитивни
локални промени – сравнително големи (и средни) местни житейски възможности” нараства и се вплътнява все повече в контекста на отслабване на
тежестта на локалните потенциали в структурата на житейските шансове. По-дълбочинният анализ показва, че намаляването на статистическата
значимост на връзките в този период от година и половина е резултат и на
дисперсирането на повечето от останалите сегменти, а и на увеличаването на
дела (макар и неголям) на сегмента „позитивни промени в населеното място –
сравнително малки житейски възможности в него” в някои от взаимовръзките
(по-конкретно това са възможностите за добре платена работа, за развиване
на бизнес, за развлечения и за качествено здравеопазване). Разширяването
на тази разнородна връзка може да означава зависимост между оценката за
подобрен локален живот от други налични възможности, различни от тестваните със съществуващите във въпросника индикатори. То може да означава
53

Става дума за съвкупността от следните три: големи възможности – положително развитие; нито големи, нито малки възможности – без промяна на локалния живот; малки
възможности – негативна промяна.
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и обвързаност на тази преценка в съзнанието на „активните” с неща, които са
изцяло извън категорията „локални възможности”, например прясно асфалтирани улици или ремонтиран комплекс от административни сгради в центъра
на населеното място, прокарване на нов питеен водопровод и т.н., което няма
общо със структурирането на житейски шансове в използвания в този текст
смисъл. Твърде вероятно е обаче тук да става въпрос по-скоро за обособяване на социални „ареали” от населени места, чиято „изходна позиция” е много
ниска от гледна точка на разгърната структура от местни потенциали, и дори
и малкото порастване (само) на няколко перца във ветрилото на локалните
възможности да се обвързва с усещане за положителна промяна в живота на
местната общност, независимо че други възможности са още в зачатъчно състояние или липсват.
Ако обвържем последното с изведената малко преди това тенденция за
оформяне на разширяващи се позитивни сегменти при обвързаността „локални потенциали – местна промяна”, то можем да придвижим и модифицираме интерпретацията по отношение на националната ситуация в посока на
допускането за разгръщане на процес на локална диференциация от гледна
точка на формиране както на различни по степен и обхват на структуриране локални клъстери от възможности за житейска реализация, така и на
различна тяхна обвързаност с посоката и характера на динамиката на живота в различаващите се (на тази основа) „ареали” от населени места.
Трето, в съзнанието на интервюираните структурата на осемнадесетмесечната динамика на връзките на локалните промени с постигането на висок
стандарт и с намирането на работа е изоморфна, за разлика от структурата на
промените на връзките на локалната динамика с възможностите за започване
на добре заплатена работа и с тези за развиването на бизнес. По отношение
на първите два случая основателно може да се твърди, че структурното подобие в промените означава, че „пакетът”„заетост – висок материален стандарт”
е сред основните статусни определители, в смисъл на основа на житейските
шансове. От друга страна, промените през 2007 г. във връзката „локални промени – възможности за бизнес” са най-неконсистентни, като част от обяснението може да се търси във факта, че заниманието с бизнес е най-отдалечено
от всекидневния живот на преобладаващото мнозинство от „активните”54 и за
тях осъзнаването на обвързаност между условията за реализиране на успешни икономически инициативи и промяната в живота на местните общности е
най-проблематично. Не е неправдоподобно да се допусне обаче и че все още
позитивните (преки) следствия от (успешен) бизнес не са се затвърдили като
предпоставки за положително развитие не само на непосредствено занимаващите се с него (предприемачи, мениджъри), но и на местната социална среда. Все пак посоката на промяната е към намаляване на онези „анклави”, в кои
54

Относителният дял на занимаващите се с бизнес варира между 6 и 8 на сто от изследваната съвкупност.
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то общото усещане за негативна промяна е на фона на добри възможности за
бизнес.
Четвърто, наличните възможности за добро образование и развлечения се оказват достатъчно силно обвързани с осъзнаването на промените
в населеното място на респондентите. Във втория случай обаче връзката е
по-слаба, а промените в нея за година и половина – не толкова хомогенни,
както в първия. В този смисъл локални потенциали извън икономическите
са, макар и по-слабо и с намаляваща тежест, сред основните контекстни елементи на житейските шансове. Като най-проблематична се оказва връзката
на динамиката на местното битие с наличните в него възможности за качествено здравеопазване, а промяната в нея през 2007 г. спрямо 2006 г. – найзначителна (отслабване на силата на зависимостта поради отдалечаването на
подобряващия се ускорено локален живот от непроменящото се качество на
здравеопазването). Това, че в съзнанието на „активните” промяната в живота
на техните населени места все по-слабо се свързва с достъпа до качествени
медицински услуги, е много вероятно да води до закърняване на това (буквално) жизнено важно измерение в структурата на житейските шансове55.
Пето, изключително съществена е установената липса на значима връзка между степента на присъствие в населеното място на възможности за
спокоенживот и промяната на локалния живот. Този резултат е силно индикативен за различната тежест на отделните потенциали от локалната структура
на възможностите при определянето на посоките на развитие на местния живот – основни за „активните” се оказват възможностите за заетост и висок
стандарт, следвани от икономическия двигател на първите две, а именно
– развиващия се бизнес, импрегнирани с условия, които придават определено
качество на високия жизнен стандарт – качественото образование и разнообразяваното чрез развлечения живеене.
Последното твърдение означава, че в резултат на анализа е изведен процес на икономизация на контекстните елементи в динамиката на житейските шансове, и това не е (страничен) продукт на изначално изкривени в тази
посока индикатори – напротив, в тях напълно пропорционално са представени както въпроси за икономически възможности, така и такива за неикономически. Допълнителен аргумент в посока на убедеността, че е идентифицирана социална логика на конкретни процеси, а не става дума за числово
потвърждаване чрез данни на предварително предпоставена концепция, са
резултатите от обвързване в клъстери на осемте индикатора за локални възможности, което беше направено, за да се провери допускането за структурираност на контекстните конституенти на житейските шансове. И ето – съвсем
накратко – какви са резултатите: оказа се, първо, че максималният брой на
55

Ако това се окаже трайна тенденция, в дългосрочен план тя би имала опустошителни последици не само за житейските шансове, но и за самото живеене.
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участващите в тези клъстери индикатори е три – всяко добавяне на допълнителен елемент разсейва групировката и я прави твърде неустойчива, което
означава и съответна степен на обхват на обективните (обществено валидните) конфигурации от предпоставки56. Второ, клъстерът с най-голяма тежест
сред останалите според степента си на консистентност е следният – „възможности за постигане на висок материален стандарт + възможности за добре
заплатена работа + възможности за развиване на бизнес”. А това всъщност
обозначава и единствената достатъчно непротиворечива структурираност
на местни, оказващи се икономически предпоставки на индивидуалното битие. Нейната промяна между двете изследвания може да бъде илюстрирана с
(по)следната таблица:
Клъстер „Локални икономически възможности
за висок материален стандарт, добре платена работа,
развиване на бизнес”

2006

2007

Големи

11,2

18,3

Средни към големи

3,9

4,2

Средни

11,6

7,4

Средни към малки

12,2

11,5

Малки

61,1

58,6

Общо

100,0

100,0

Нарастването с над 60 на сто57 на населените места с големи възможности
едновременно за висок стандарт, за мотивираща с високи доходи заетост и за
предприемачество е важен позитивен тренд, който обаче е на фона на все
още много високия (три пъти повече) дял от локалности, в които тези три взаимообвързани потенции са малки. Намаляването с една трета на местата, в
които въпросните възможности са „средни”, е аргумент за допълнително детайлизиране на аналитично изведения по-рано процес на локална диференциация, само че в посока на процес на поляризация, при която доминиращата
тежест е на полюса на слабите локални икономически потенциали.
Понеже нашата задача е малко по-различна, можем да разглеждаме така
формирания клъстер, като го използваме за (последен в този текст) синтетичен индикатор, с цел да задълбочим още малко разбирането за начина, по
56

57

А дали това е ниска или висока степен, зависи от групата от референтни индикатори –
спрямо четирите икономически, това е голяма степен на структурна обвързаност; спрямо шестте, участващи в значими обвързаности – не толкова; а пък тук не може да се каже
нищо конкретно, ако съпоставката е спрямо различен (вкл. и по-широк) от използвания в
двете изследвания набор от индикатори за локални възможности за житейска реализация.
Със седем процентни пункта, което е увеличение с 63 на сто спрямо базата от 11,2 процента относителен дял на големите възможности през 2006 г.
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който местните икономически възможности, но в тяхната взаимовръзка, са
свързани с динамиката на локалния живот. Между промените в локалния живот и съвкупния индикатор за неговите икономически условия има статистически значима зависимост, което означава, че те не само сами по себе си
(както установи анализът по-горе), но и в точно този комплексен „пакет” (или
„комплект”), са обвързани значимо с динамиката на местния живот. В този
смисъл икономизацията на локалното живеене (и неговите промени) е важен
параметър на начина на живот, което трябва да се има предвид при анализа
на структурираността на житейските шансове като предпоставка за формиране на исторически-специфичната структура на разположенията (статусите)
в социалното пространство. Съществените промени в отделните сегменти за
година и половина са, първо, нарастване на „предимно големи възможности
– локална промяна към по-добро”, и второ, намаляване на „предимно малки
възможности – промяна към по-лошо”. Силата на връзката обаче отслабва
през 2007 г. на фона на едновременното значително подобряване на живота и
увеличаване на зоните с относително големи „тройни” икономически възможности. На подобно противоречие вече намерихме обяснение по-горе в текста,
като данните показват, че можем да го приложим и тук – това привидно разминаване се дължи както на познатата ни вече дисперсия между останалите
сегменти на зависимостта, така и на двойното нарастване на разнопосочната
връзка „предимно малки икономически възможности – промяна на местния
живот към по-добро”58. Последното, заедно с току-що цитираната промяна
в позитивния и негативен „хомогенни сегменти”, допълнително подкрепят
твърдението за процеси на промяна в посока на локална диференциация на
основата на наличие или липса на структурираност на контекстните
икономически предпоставки на житейските шансове.
Обобщавайки накратко аналитичните изводи по отношение на характеристиките на социалната среда, можем убедено да твърдим, че съществува
тясна обвързаност между динамиката в живота на населените места на „активните” и наличните в тях различни възможности (като предпоставки на
индивидуалното живеене), дължаща се предимно на икономизираните предпоставки на локалния живот, които – според степента си на структурираност
– стоят в основата на поляризираща се (в рамките на изследвания период)
диференциация между типове локалности в перспективата на националната ситуация, като се разширява обхватът на онези локални хронотопи, чиито
промени не са обвързани с икономизацията на живота в тях.
След извървяните дотук аналитични ходове би трябвало да се направи
и последната крачка преди финализирането на анализа в този текст. Изследователската логика на задачите, които стояха пред него, предполагаше сега
да се премине към идентифицирането както на степента на структуриране на самите житейски шансове (тоест, да си припомним, степента, в която
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в заимообвързаните индивидуални и контекстни възможности за житейска
реализация формират непротиворечива обща конфигурация), като основна
предпоставка за обективирането им в социални позиции; така и на динамиката на този процес в разглеждания период. Това по същество e търсене, първо, на степента на неслучайна обвързаност между съдържателно подобни
локални и персонални житейски възможности, второ, на степента на тяхната
обща структурираност чрез (относително) устойчиви връзки в цялостност/и,
и трето, евентуалната им промяна във времето. А целта на подобно изследователско усилие е да се разбере (при наличие на такава неслучайна зависимост) дали (и доколко) вече аналитично установените на няколко равнища
отделни силни обвързаности са част от общ феномен на формиране на (типове) начин на живот, в които структурирани житейски шансове са обвързани с
динамизъм на социалното разполагане.
Споменатата вече асиметричност на наличните в двете изследвания индикатори обаче възпрепятства такъв аналитичен ход и в този смисъл цялостното постигане на предварителната изследователска програма не е възможно. Все пак, използвайки съществуващите три двойки симетрични индикатори, ще се опитаме само да илюстрираме посоката и вида на провеждането
на подобен анализ, допускайки, че тази симетричност би била валидна и за
останалите, употребени дотук.
Трите (относително) симетрични двойки са следните: оценките на локалните възможности за (1) постигане на висок материален стандарт, (2) за
развлечения и забавления, (3) за получаване на качествени здравни услуги,
„сдвоени” с оценките на промяната в обхвата на индивидуалния достъп до (1)
материални придобивки, (2) развлечения и забавления, (3) качествени здравни услуги. Данните показват, че и при трите двойки индикатори съществува
статистически значима връзка, което означава, че в три различни измерения
на начина на живот идентифицираме взаимообвързаност между съдържателно еднопорядкови контекстни и индивидуални възможности за житейска
реализация, които са част от конфигурацията „промени в живота на местната
социална среда – промени в персоналното житие”. Тази неслучайна връзка
всъщност свидетелства за структуриране на конкретни проявления на житейски шансове. В рамките на година и половина между двете изследвания, чиито
данни интерпретираме, няма съществени изменения в силата и структурните
отношения в рамките на първата от трите обвързаности („материалните блага”), а в останалите две – силата на обвързаността, макар и слабо, намалява,
което обозначава както относителна стабилност, така и изменчивост в силата
на структурираността на съответните житейски шансове.
Ако си позволим – но само като фриволен мисловен експеримент, напускайки методологическата прецизност на анализа – да екстраполираме тези
резултати и извън въпросните три проявления и допуснем за миг, че чрез използването на подходящите индикатори сме получили подобни резултати и
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по отношение на обозримо множество от други (включително и по-съществени) проявления на житейските шансове, следствието ще е, че те в своята
съвкупност ще представляват „матрицата”, в която се обективират специфични социални позиции, а нейната динамика ще означава и динамизъм в тези
позиции. Тук обаче вече сме пресекли границите на възможната релевантна аналитична реконструкция и сме навлезли в зоната на интерпретативния
здрач, царството на умозрителността и спекулативността. И тъй като нямаме
никакви основания да насърчаваме подобно поданство, ще се върнем за последно в очертанията на терена на нашата аналитична игра, която вече привършва. Тоест време е за финалните обобщения на осъществения социологически анализ.
* * *
Имайки предвид многократно обговаряната специфика на данните и
границите на валидност на тяхната интерпретация, ако обобщим изводите,
направени дотук в текста по отношение на разгръщането на процеси, свързани със социалните промени, то е възможно да разширим анализа в следните
посоки:
В средата на първото десетилетие на ХХI век в България се разгръщат
процеси на промени на социалното положение в контекста на динамиката на
общата житейска ситуация, тоест промените в личния живот и в социалната
му среда са свързани с динамизация на статусите като специфични конфигурации от разполагания в социалното пространство. Основанията за това
твърдение са в категорично установените зависимости между динамиката
на локалния живот (на свой ред обвързана с редица икономически условия
в местната среда, от една страна, и определено качество на индивидуалното живеене в него, от друга) и промените в личния живот (от своя страна обвързани с промяната в обхвата на определени реализирани индивидуални
житейски възможности) – взаимна спрегнатост, която представлява контекст
на категорично установената връзка между промените в индивидуалния живот и промяната на социалното разполагане. През тази взаимно опосредена връзка всъщност индиректно беше доказано (а пряко бе илюстрирано с
три специфични примера) структуриране на житейски шансове в рамките
на конкретните локални социалности като обвързаност между наличната в
локалната социална среда структура от възможности (предимно с икономически характер) за реализация на конкретни житейски потенциали и начините, по които обитателите на тези локалности случват живота си. Процесите на
това структуриране, обаче, не са общовалидни на равнището на националната ситуация – може убедено да се твърди, че именно наличието или липсата
на структурираност на контекстните икономически предпоставки на житейските шансове диференцират населените места в перспективата на социалното разположение като реализация на житейски шансове. Успоредно с тази
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локална диференциация в рамките на социалните пространства със (по–силно или по–слабо) структурирани житейски шансове се разгръща и друга. Тя се
случва основно в две посоки: от една страна, все по–голямо поляризиране на
населените места от гледна точка на местни (икономически) потенциали, като
постоянстващо преобладават тези със слаби (с ясно следствие за (малките)
възможности за промяна в социалния статус), а от друга – разширяване на
групата локалности с големи (икономически) възможности и съответстващите им (по–големи) възможности за реализация на житейски шансове и (позитивна) промяна в социалното положение.
Това са и основните контекстни предпоставки на динамиката на социалните статуси, протичаща като разгръщане на два взаимообвързани процеса:
първо, процес на стабилизация на възпроизводството на динамизма на социалното разположение, като един от неговите (ускоряващи се) двигатели е
разрастването на групата на „отличниците” – на онези, за които промяната е
не само символ на успех, но и осезаемо осъществяване на успешност в собствения живот. Второ, следващ по мащаб, но с различна траектория е набиращият сила процес на статусен динамизъм в контекста на възпроизводство
на стабилизацията на индивидуалния живот, като един от неговите (ускоряващи се) двигатели е разрастването на групата на „условно изоставащите” – на
онези, които въпреки житейското постоянство не смогват да удържат натиска
на промените и се отдалечават „назад в класирането”, тичайки на място, докато разстоянието спрямо другите пред тях нараства. В този процес може да
бъде разчетена и една друга симптоматика – за увеличаване на дистанциите
между социалните позиции, което засилва и видимостта, и осезаемостта на
тези дистанции. Това означава обаче и все по-голяма отграниченост (и все
по-голямата видимост) и на онова, което се „дистанцира” – социалните позиции, а наличието на подобна тенденция е индикативно за поява на основа за
оформяне на ясни социални страти.
Следствията от взаимодействието на тези два процеса (обособяващи се
страти при постоянстващ динамизъм на социалното разполагане), при усло
вие че се възпроизвеждат устойчиво в обозрим период, всъщност представляват част от основните предпоставки за възникване и разгръщане на социална
стратификация, разбрана като „процеси на същностна промяна и динамизиране на принципите, механизмите, факторите и ресурсите за социално разполагане” (Благоев 2007:113).
А степента, в която процесите на стратификация структурират многообразие от типологично сходни практически и ценностни отнасяния към различни измерения на социалния живот, предпоставя и степента, в която използваната в този текст познавателна перспектива може да бъде полезен и
ефективен интерпретативен ключ за разбирането на феерия от индивидуал
ни и групови поведения, включително и политическо участие. Но за това –
следващия път.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Корелации между оценките за промени в личния живот и за степента
на достъп до различни неща в живота и корелации между оценките за
промени в населеното място на респондента и оценките за различни
налични локални възможности.
Тъй като обемите на двете независими извадки се различават незначително, а двумерните разпределения са в напълно идентичен матричен
формат (3 Х 3), можем да използваме стойностите на хи-квадрат за ранжиране на разпределенията по силата на връзката. Другият вариант, при
който нито обемът на извадката, нито размерността на двумерните матрици имат влияние върху оценката за сила на връзките, е да се използват стойностите на коефициента на Креймър за същата процедура по
ранжиране на разпределенията според силата на обвързаността между
участващите индикатори. И в двата случая резултатите са едни и същи,
тоест това подреждане е несъмнено. А описанието на основните различия в рамките на връзките през 2007 г., в сравнение с 2006 г., е твърде
желателно, защото осветлява тълкуването им.
Корелации между оценките за промени в личния живот и за степента на
достъп до различни неща в живота:

1.

2.

Откриваме наличие на силна връзка между обхвата на материалните
блага, които „активните” могат да си позволят сега в сравнение с времето
преди пет години, и оценката на промяната на личния живот през последните години, при ясно изразена пряка зависимост между повечето
(съответно по-малкото) материални придобивки, от една страна, и промяната на живота към по-добро (съответно към по-лошо), от друга. (Хиквадрат: 2006 – 337,16; 2007 – 341,29.) Силата на връзката постоянства и
през двете години (коефициент на Креймър: 2006 г. – 0,47; 2007 г. – 0,48).
Налице е промяна между двете изследвания в сегментите „повече блага –
подобряване на живота” (повишаване с една трета, от 11,9 до 16,0 на сто),
за сметка на „по-малко блага – влошаване на живота” (намаляване с една
трета, от 32,3 на 24,6 на сто).
Има статистически значима силна връзка между динамиката в осъществената пространствена мобилност (пътувания в страната) и оценката за
промените в личния живот. (Хи-квадрат: 2006 – 200,26; 2007 – 186,42.)
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3.

Няма разлика в силата на връзката през двете години – коефициент на
Креймър: 2006 г. – 0,36; 2007 г. – 0,35. Единствената значима разлика за
осемнадесет месеца е в сегмента „по-малка възможност за пътувания –
влошаване на живота” (намаляване с една пета, от 33,2 до 26,0 на сто).
Съществува статистически значима връзка между динамиката в обхвата
на общуване (гостувания при приятели) и оценката за промените в личния живот (хи-квадрат: 2006 – 171,94; 2007 – 158,94), която постоянства
и през двете години – коефициент на Креймър за 2006 г. – 0,34; за 2007
г. – 0,33. Тук обаче, както и при пътуванията в страната, единствената значима по-детайлна разлика за осемнадесет месеца е в сегмента „по-малка възможност за общуване – влошаване на живота” (намаляване с една
пета, от 29,9 до 23,9 на сто).
Тази връзка е почти идентична (но само на пръв поглед) със следващата:

4.

5.

6.

Има статистически значима силна връзка между динамиката в осъществените развлечения и забавления, и оценката за промените в личния живот. (Хи-квадрат: 2006 – 166,72; 2007 – 170,25). Няма разлика между силата
на връзката през двете години – коефициент на Креймър: 2006 г. – 0,33;
2007 г. – 0,34, но пък има няколко значими различия между двете изследвания в следните сегменти на изследваната взаимовръзка: в „нехомогенните” сегменти: „по-голяма възможност за развлечения и забавления
– статичност на живота” (намаляване над два пъти, с тенденция към изчезване, от 4,4 до 1,8 на сто), в „същите като преди пет години персонални възможности за развлечения и забавления – влошаване на живота”
(намаляване над два пъти, от 6,4 до 2,9 на сто), в „по-малки възможности
за развлечения и забавления – подобряване на живота” (увеличаване с
една втора, от 6,4 до 9,7 на сто), „по-малко възможности за развлечения и
забавления – статичност на живота” (увеличаване с една четвърт, от 18,2
до 22,2 на сто), както и в хомогенния сегмент „по-малки възможности за
развлечения и забавления – упадък на живота” – слабо понижаване (от
31,9 до 27,1 на сто).
Има статистически значима връзка между промяната в потенциално
реализируемия достъп до качествени здравни услуги и оценката за промените в личния живот (хи-квадрат: 2006 – 164,8; 2007 – 111,5). Тази връзка е по-силна през 2006 г. и отслабва през 2007 г. (коефициент на Креймър:
2006 – 0,33; 2007 г. – 0,27). Единствената значима разлика през 2007 г. спрямо 2006 г. е в сегмента „по-малък обхват качествени здравни услуги – влошаване на живота” (намаляване с една четвърт, от 30,9 до 23,0 на сто).
Има много слаба, почти пренебрежима връзка между динамиката в обхвата на отделянето на време за семейството и промяната на личния
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живот (хи-квадрат: 2006 – 20,7; 2007 – 24,7), като при двете изследвания
няма различия в силата на тази твърде слаба връзка – коефициент на Креймър: 2006 г. – 0,11; 2007 г. – 0,12; можем да я разглеждаме като липсваща.
Няма никакви по-съществени промени и в относителните дялове на отделните сегменти на въпросната твърде слаба връзка през двете години.
През 2006 г. няма статистически значима връзка между промяната в разполагането със свободно време в сравнение с времето преди пет години,
и оценката на промяната на личния живот през последните години (хиквадрат – 12,6; коефициент на Креймър – 0,09), а през 2007 г. се появява
съвсем слаба връзка (хи-квадрат – 29,13; коефициент на Креймър – 0,14).
Възникването на тази слаба връзка се дължи на промени през осемнадесет-месечния период в сегментите „по-малко свободно време – подобряване на живота” (повишаване с над една втора, от 9,7 до 15,2 на сто)
и „по-малко свободно време – статичност в живота” (увеличаване с една
трета, от 11,8 на 16,3 на сто).
Корелации между оценките за локалните промени и оценките за различни локални възможности:

1.

2.

Има значима връзка между промените в локалния живот, от една страна,
и степента на присъствие в населеното място на възможности за намиране на каква да е работа, от друга (хи-квадрат: 2006 – 153,18; 2007 – 106,04),
като тази връзка леко отслабва през 2007 година (коефициент на Креймър 2006 г. – 0,32; 2007 г. – 0,27). Но по-важно за анализа е, че през 2007 г.
в сравнение с 2006 г. има статистически значима промяна в дела на сегментите „позитивни промени в населеното място – сравнително големи
възможности за каква да е работа” (нарастване с близо една втора, от 9.4
на 13.5 на сто), „негативни промени в населеното място – сравнително
малки възможности за каква да е работа” (намаляване с една трета, от
29.2 на 18.9 на сто); както и нарастване с над две трети на относителния
дял на „позитивни промени в населеното място – средни възможности за
каква да е работа” (от 6,1 на 10,0 на сто).
Също отчетлива е връзката на промените в локалния живот и със степента на присъствие в населеното място на възможности за постигане на
висок материален стандарт (хи-квадрат: 2006 – 154,8; 2007 – 94,6), отново
(в този случай – по-значимо) отслабваща през втората година – коефициент на Креймър: 2006 г. – 0,32; 2007 г. – 0,25. За година и половина има
статистически значима промяна в дела на сегментите „позитивни промени в населеното място – сравнително големи възможности за висок стандарт” (нарастване с една трета от 7,5 на 10,0 на сто), „негативни промени в
населеното място – сравнително малки възможности за висок стандарт”
(намаляване с една втора от 31,9 на 20,6 на сто), като все още вторият
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3.

4.

5.

е два пъти по-голям от първия; както и нарастване с над една втора на
относителния дял на „позитивни промени в населеното място – средни
възможности за висок стандарт” (от 7,3 на 11,7 на сто).
Възможностите за интересен живот чрез общуване (поне от гледна точка
на развлечения и забавления) също са статистически значимо обвързани с оценката за локалните промени (хи-квадрат: 2006 – 142,81; 2007 –
87,55), като връзката отслабва през 2007 г. (коефициент на Креймър 2006
г. – 0,31; 2007 г. – 0,25. През 2007 г., в сравнение с 2006 г. е налице статистически значима промяна в дела на сегментите „позитивни промени
в населеното място – сравнително големи възможности за развлечения
и забавления” (нарастване с около една втора, от 10,15 на 14,0 на сто),
„позитивни промени в населеното място – средни възможности за развлечения и забавления” (нарастване с две трети, от 5,6 на 9,2 на сто), „позитивни промени в населеното място – сравнително малки възможности
за развлечения и забавления” (двоен ръст, от 3,8 на 7,7 на сто); както и
намаляване с една четвърт на относителния дял на „негативни промени
в населеното място – сравнително малки възможности за развлечения и
забавления” (от 25,4 на 18,4 на сто).
Статистически значима връзка има и между степента на присъствие в населеното място на възможности за намиране на добре платена работа и
промяната на локалния живот (хи-квадрат: 2006 – 128,13; 2007 – 66,84),
пак намаляваща по сила през втората година (коефициент на Креймър:
2006 г. – 0,29; 2007 г. – 0,21. Във второто изследване в сравнение с първото има статистически значима промяна в дела на сегментите „негативни
промени в населеното място – сравнително малки възможности за добре
платена работа” (намаляване с една трета, от 36,0 на 23,9 на сто); както и
двойно нарастване на относителния дял на „позитивни промени в населеното място – сравнително малки възможности за добре платена работа” (от 7,6 на 14,2 на сто).
Налице е значима връзка между промяната на локалния живот и степента
на присъствие в населеното място на възможности за получаване на добро образование (хи-квадрат: 2006 – 124,11; 2007 – 78,34), като силата на
връзката отслабва през втората година (коефициент на Креймър – 2006
г. – 0,28; 2007 г. – 0,23). В рамките на осемнадесет месеца има статистически значима промяна в дела на сегментите „позитивни промени в населеното място – сравнително големи възможности за добро образование”
(нарастване с една пета от 11,9 на 14,5 на сто), „негативни промени в населеното място – сравнително малки възможности за добро образование”
(намаляване с една трета от 25,3 на 16,8 на сто), с тенденция към изравняването им; както и повече от двойно нарастване на относителния дял на
„позитивни промени в населеното място – средни възможности за добро
образование” (от 4,0 на 9,2 на сто).
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7.

8.

Налице е връзка на промените в локалния живот и с местните възможности за развиване на бизнес (хи-квадрат: 2006 – 99,6; 2007 – 80,44), почти
незначително отслабваща по сила през втората година (коефициент на
Креймър: 2006 г. – 0,26; 2007 г – 0,24). Важните детайли в тази връзка обаче са следните: Има статистически значима промяна в рамките на осемнадесет месеца в дела на сегментите „позитивни промени в населеното
място – сравнително големи възможности за развиване на бизнес” (почти
двоен ръст, от 5,3 на 9,7 на сто), „негативни промени в населеното място
– сравнително малки възможности за развиване на бизнес” (намаляване
с една трета, от 29,3 на 20,4 на сто); както и почти двойно нарастване на
относителния дял на „позитивни промени в населеното място – сравнително малки възможности за развиване на бизнес” (от 5,1 на 9,1 на сто);
а също така и намаляване (два пъти и половина, от 11,3 на 4,5 на сто) на
„негативни промени в населеното място – средни възможности за развиване на бизнес”.
Има, макар и по-слаба, връзка между степента на присъствие в населеното място на възможности за получаване на качествени здравни услуги
и промяната на локалния живот (хи-квадрат: 2006 – 93,6; 2007 – 47,34),
която намалява по сила през 2007 г. (коефициент на Креймър – 2006 г. –
0,25; 2007 г. – 0,18). Статистически значима промяна наблюдаваме в рамките на година и половина в дела на сегментите „позитивни промени в
населеното място – сравнително големи възможности за получаване на
качествени здравни услуги” (нарастване с две трети, от 4,5 на 7,4 на сто),
„негативни промени в населеното място – сравнително малки възможности за получаване на качествени здравни услуги” (намаляване с една трета, от 30,1 на 19,1 на сто); както и двойно нарастване на относителния дял на
„позитивни промени в населеното място – сравнително малки възможности
за получаване на качествени здравни услуги” (от 5,5 на 10,4 на сто).
Между степента на присъствие в населеното място на възможности за спокоен живот и промяната на локалния живот през 2006 г. има съвсем слаба
връзка, която е на границата на статистическата значимост (хи-квадрат:
2006 – 29,6; 2007 – 15,1), като тя почти изчезва през 2007 г. (коефициент на
Креймър: 2006 г. – 0,14; 2007 г. – 0,1). Единствената значима промяна в рамките на тази обвързаност през 2007 г. в сравнение с 2006 г. е намаляването
(близо два пъти, от 18,8 на 10,5 на сто) на сегмента „негативни промени в
населеното място – средни възможности за спокоен живот”.
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II.

Корелация между промените в локалния живот и съвкупния индикатор за
локалните икономически условия (възможности за висок материален стандарт, за намиране на добре платена работа, за развиване на бизнес).
Съществува статистически значима връзка (хи-квадрат: 2006 – 165,56;
2007 – 96,47). По-слаба е тя през 2007 г. – коефициент на Креймър – 0,27
(2006 г. – 0,33). Съществените промени в отделните сегменти за година и
половина са следните: нарастване с близо една втора на „предимно големи възможности – локална промяна към по-добро” (от 8,0 до 11,7 на сто),
двойно нарастване на „предимно малки възможности – промяна към подобро” (от 7,9 до 15,6 на сто), намаляване с една трета на „предимно малки възможности – промяна към по-лошо” (от 37,7 до 25,5 на сто).

III.

Корелации между оценките на локалните възможности за (1) постигане на висок материален стандарт, (2) за развлечения и забавления, (3)
за получаване на качествени здравни услуги и оценките на промяната
в обхвата на индивидуалния достъп до (1) материални придобивки, (2)
развлечения и забавления, (3) качествени здравни услуги.

1.

При корелиране на локалните възможности за постигане на висок материален стандарт с промяната на размера на материалните придобивки
– има връзка (хи-квадрат: 2006 – 85,54; 2007 – 95,42). Няма разлика между
силата на връзката през двете години – коефициент на Креймър: 2006 г. –
0,24; 2007 – 0,25.
При корелиране на локалните възможности за получаване на качествени
здравни услуги с промяната на размера на качествените здравни услуги
– има връзка (хи-квадрат: 2006 – 171,2; 2007 – 137,1). Има леко отслабване
на силата на връзката през 2007 г. – коефициент на Креймър: 2006 г. –
0,34; 2007 – 0,31.
При корелиране на локалните възможности за развлечения и забавления с промяната на размера на развлеченията и забавления – има връзка
(хи-квадрат: 2006 – 103,47; 2007 – 86,56). Има леко (дори пренебрежимо)
отслабване на силата на връзката през 2007 г. – коефициент на Креймър:
2006 г. – 0,26; 2007 – 0,24.

2.

3.
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Характеристика на изследването
и методология на извадката
При провеждане на изследванията е използвана стратифицирана двустепенна случайна извадка. На първо равнище, населението на страната в
28-те административни области е стратифицирано по район и тип населено
място. Във всеки регион са избрани случайни населени места, така че да са
репрезентативни за съответната административна област. На второ равнище,
в зависимост от големината на извадката в съответната вълна, са подбрани
необходимия брой гнезда, така че във всяко гнездо да бъдат анкетирани по
10 респондента. Общата представителност на гнездата във всяко селище е
съобразена със социално-демографския профил на пълнолетното население.
Броят на гнездата във всяко населено място е различен, в зависимост от броя
на населението.
Реализация на изследванията

Социологическа агенция Алфа Рисърч

Общ брой проведени изследвания

Три изследвания

Представителност

Пълнолетното население на страната

Метод на регистрация

Пряко стандартизирано интервю

Социално-демографска структура на реализираните извадки
Период на провеждане

Май
2002 г.

Април
2006 г.

Декември
2007 г.

Обем на извадката

1 975
души

1 017
души

1 000
души

София

13,2%

16,2%

17,5%

Областен град

33,4%

32,0%

35,8%

Малък град

21,7%

19,5%

16,8%

Село

31,7%

32,4%

29,9%

Мъж

47,5%

48,8%

48,4%

Жена

52,5%

51,2%

51,6%

Тип населено
място

Пол

следва »
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Възраст

Образование

18-30 г.

18,5%

23,3%

19,9%

31-40 г.

19,1%

17,8%

17,4%

41-50 г.

19,0%

17,4%

17,7%

51-60 г.

18,0%

18,9%

18,2%

Над 61 г.

25,4%

22,7%

26,8%

Висше

11,9%

16,0%

17,3%

Полувисше

3,3%

3,0%

3,1%

Средно

47,3%

47,0%

47,1%

Основно

34,8%

30,8%

28,3%

По-ниско

2,7%

3,3%

4,2%

СРАВНИТЕЛНИТЕ ТАБЛИЦИ ЗА 2002, 2006 и 20071
Вашият пол:

2007

2006

2002

Мъж

48%

49%

48%

Жена

52%

51%

52%

Възраст:

2007

2006

2002

18-30 г.

20%

23%

19%

31-40 г.

17%

18%

19%

41-50 г.

18%

17%

19%

51-60 г.

18%

19%

18%

Над 61 г.

27%

23%

25%

Вашето образование:

2007

2006

2002

Висше

17%

16%

12%

Полувисше

3%

3%

3%

Средно

47%

47%

48%

Основно

29%

31%

35%

По-ниско от основно

4%

3%

3%

1

Където няма проценти, означава че този показател не е мерен.
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Променя
се към
по-добро

Не се
променя
нито към
по-добро,
нито към
по-лошо

Променя
се към
по-лошо

Без
отговор

Вашият собствен живот – 2006 г.

19%

35%

46%

0%

Вашият собствен живот – 2007 г.

23%

39%

38%

0%

Животът на вашето поколение – 2006 г.

15%

34%

50%

2%

Животът на вашето поколение – 2007 г.

15%

38%

44%

3%

Вашето населено място – 2006 г.

16%

37%

45%

2%

Вашето населено място – 2007 г.

26%

38%

33%

3%

България – 2006 г.

16%

34%

48%

2%

България – 2007 г.

25%

31%

39%

5%

Светът – 2006 г.

21%

38%

35%

6%

Светът – 2007 г.

28%

37%

25%

10%

Вие лично за какъв период от време сте в
състояние да правите планове?

2007

2006

2002

За няколко години напред

6%

10%

6%

За година

11%

13%

9%

За няколко месеца

23%

17%

16%

Ден за ден

31%

32%

33%

Въобще не правя планове

27%

27%

35%

Без отговор

2%

2%

1%

Много
важно

В известна
степен
важно

Не е важно

Без
отговор

Доброто образование – 2006 г.

61%

28%

10%

1%

Доброто образование – 2007 г.

61%

29%

9%

1%

Постигането на висок материален
стандарт – 2006 г.

56%

35%

7%

2%

Постигането на висок материален
стандарт – 2007 г.

60%

34%

5%

1%

Приятелите – 2006 г.

60%

37%

2%

1%

Приятелите – 2007 г.

61%

34%

4%

1%

Как се променя:

До колко са важни за Вас:

следва »
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Издигане в работата, заемането на по-висок пост
– 2006 г.

34%

43%

21%

3%

Издигане в работата, заемането на по-висок пост
– 2007 г.

34%

40%

23%

3%

Сигурността – 2006 г.

83%

15%

1%

1%

Сигурността – 2007 г.

79%

18%

1%

2%

Да живееш интересно – 2006 г.

41%

41%

15%

3%

Да живееш интересно – 2007 г.

43%

40%

15%

2%

Сплотеното семейство – 2006 г.

84%

14%

1%

1%

Сплотеното семейство – 2007 г.

84%

13%

2%

1%

Да си уважаван от хората – 2006 г.

64%

32%

2%

2%

Да си уважаван от хората – 2007 г.

69%

26%

3%

2%

Да променяш нещата в живота – 2006 г.

41%

45%

10%

4%

Да променяш нещата в живота – 2007 г.

46%

42%

9%

3%

Връзките с правилните хора – 2006 г.

51%

35%

9%

4%

Връзките с правилните хора – 2007 г.

53%

35%

9%

3%

Спокойствието – 2006 г.

82%

16%

1%

2%

Спокойствието – 2007 г.

79%

18%

2%

1%

Правото да избираш – 2006 г.

61%

31%

5%

4%

Правото да избираш – 2007 г.

63%

28%

6%

3%

Повече

Нито повече, нито
по-малко

По-малко

Без
отговор

Материални придобивки – 2006 г.

15%

30%

56%

1%

Материални придобивки – 2007 г.

17%

32%

49%

2%

Свободно време – 2006 г.

25%

43%

32%

1%

Свободно време – 2007 г.

23%

38%

38%

1%

Храна – 2006 г.

12%

50%

37%

1%

Храна – 2007 г.

12%

51%

36%

1%

Качествени здравни услуги – 2006 г.

7%

34%

58%

1%

Качествени здравни услуги – 2007 г.

8%

37%

54%

1%

Пътувания в страната – 2006 г.

8%

25%

67%

1%

Пътувания в страната – 2007 г.

9%

31%

59%

1%

Какво днес можете да си позволите
повече и какво по-малко, отколкото
преди пет години?

следва »
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Гостувания при приятели – 2006 г.

9%

33%

56%

2%

Гостувания при приятели – 2007 г.

8%

36%

54%

2%

Развлечения, забавления – 2006 г.

9%

30%

61%

1%

Развлечения, забавления – 2007 г.

8%

26%

64%

2%

Време за семейството – 2006 г.

25%

53%

21%

1%

Време за семейството – 2007 г.

26%

46%

27%

1%

Сравнително
големи

Нито
големи,
нито
малки

Сравнително
малки

Без
отговор

Получаване на добро образование – 2006 г.

25%

27%

48%

1%

Получаване на добро образование – 2007 г.

29%

26%

43%

2%

Постигане на висок материален стандарт – 2006 г.

13%

29%

57%

1%

Постигане на висок материален стандарт – 2007 г.

18%

27%

53%

2%

Намиране на каква да е работа – 2006 г.

17%

30%

53%

1%

Намиране на каква да е работа – 2007 г.

25%

27%

46%

2%

Намиране на добре платена работа – 2006 г.

9%

19%

71%

1%

Намиране на добре платена работа – 2007 г.

14%

16%

68%

2%

Развиване на бизнес – 2006 г.

11%

34%

54%

2%

Развиване на бизнес – 2007 г.

19%

27%

50%

4%

Получаване на качествени здравни услуги – 2006 г.

10%

34%

54%

2%

Получаване на качествени здравни услуги – 2007 г.

15%

31%

52%

2%

Спокоен живот – 2006 г.

21%

46%

32%

1%

Спокоен живот – 2007 г.

25%

39%

34%

2%

Развлечения, забавления – 2006 г.

18%

34%

46%

2%

Развлечения, забавления – 2007 г.

24%

30%

43%

3%

2007

2006

По-лесно

9%

8%

Нито по-трудно, нито по-лесно

30%

30%

По-трудно

60%

61%

Без отговор

1%

1%

В населеното място, в което живеете,
какви са днес възможностите за:

В сравнение с времето преди пет години, как Вие
постигате днес важните неща в живота – по-трудно
или по-лесно?
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През годините след 1989 г. на много български
домакинства можеха да се случат както благоприятни,
така и неблагоприятни за жизнения стандарт неща.
Кои от всички тези неща се отнасят до
вашето домакинство?

2007

2006

Изтеглихме кредит

31%

23%

Член на домакинството беше продължително
време без работа

25%

28%

36%

Член на домакинството си намери добре платена работа

15%

13%

6%

Член на домакинството работи в чужбина

8%

11%

Домакинството ни понесе щети от кражби

7%

6%

Член от домакинството беше включен в социална програма

6%

9%

Имаме добър доход от земеделски земи

6%

4%

Започнахме бизнес, който върви успешно до сега

5%

8%

6%

Започнахме собствен бизнес, но не успяхме да се удържим

5%

5%

6%
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2002

9%

4,11

4,25

4,60

6,21

6,05

6,42

Преди 5 г. – 2002 г.

Преди 5 г – 2006 г.

Преди 5 г – 2007 г.

През 1989г. – 2002 г.

През 1989г. – 2006 г.

През 1989г. – 2007 г.

3,53

След 5 год – 2002 г.

4,60

3,88

В момента – 2007 г.

След 5 год – 2007 г.

3,74

В момента – 2006 г.

Най-ниското стъпало
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4%

3%

4%

5%

6%

11%

8%

9%

19%

11%

13%

29%

4%

3%

4%

9%

11%

12%

10%

12%

16%

12%

14%

19%

5%

4%

6%

16%

17%

17%

16%

14%

15%

20%

20%

18%

3

5%

12%

8%

18%

19%

17%

13%

14%

10%

15%

15%

12%

4

16%

19%

15%

24%

23%

16%

18%

17%

12%

25%

22%

13%

5

9%

13%

13%

11%

10%

9%

10%

11%

6%

10%

6%

4%

6

13%

13%

12%

8%

6%

6%

8%

9%

5%

4%

5%

1%

7

15%

11%

14%

5%

3%

5%

8%

5%

2%

1%

2%

0,9%

8

9%

8%

9%

2%

1%

2%

2%

3%

1%

1%

0,1%

0,1%

9

11%

7%

10%

2%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

1%

0,3%

Най-високото
стъпало

4,56

2,86

В момента – 2002 г.

2

9%

7%

6%

0%

3%

4%

5%

4%

13%

0%

1%

2,7%

Без отговор

След 5 год – 2006 г.

Средни

А сега нека да си
представим позициите
на хората в обществото като
една стълбица където 1 е
най-ниското стъпало, а 10 найвисокото, на кое стъпало бихте
поставили себе си?

Социологически таблици

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Хората чувстват различна степен на близост с тези, които
ги заобикалят. Вие лично как бихте могли да определите
отношенията си с хората, около вас?

2007

2006

2002

Има хора, на които мога да се опра при най-различни
случаи в работата ми и в ежедневния ми живот

60%

55%

39%

Има хора, на които мога да разчитам, но само
при извънредни ситуации

22%

26%

34%

Нямам на кого да се опра

12%

13%

25%

Без отговор

6%

7%

2%
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Не е мерен в този вид, разбити са на подгрупи

5,02

4,57

4,95

5,24

4,57

5,11

7,04

6,36

6,48

Съседите – 2002 г.

Съседите – 2006 г.

Съседите – 2007 г.

Колегите – 2002 г.
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Колегите – 2006 г.

Колегите – 2007 г.

Близки – 2002 г.

Близки – 2006 г.

Близки – 2007 г.

3%

6%

5%

10%

13%

10%

12%

15%

12%

3%

3%

2%

6%

8%

5%

9%

11%

10%

3%

6%

7%

4%

7%

10%

6%

10%

13%

10%

5%

6%

8%

6%

6%

9%

9%

9%

10%

11%

4%

5%

Роднините си – 2007 г.

9%

3%

18%

15%

12%

16%

14%

12%

19%

17%

17%

11%

10%

12%

10%

9%

8%

7%

8%

11%

8%

9%

5%

6%

6

12%

12%

10%

9%

7%

6%

10%

8%

9%

8%

6%

7

15%

13%

14%

7%

6%

7%

8%

6%

8%

11%

11%

8

10%

10%

13%

5%

3%

4%

6%

5%

4%

10%

12%

9

12%

14%

23%

3%

5%

8%

4%

5%

8%

33%

37%

Пълно
доверие

3%

5

3%

1%

2%

23%

20%

25%

2%

1%

2%

1%

1%

Без отговор

6%

7,01

4

Роднините си – 2006 г.

3

7,42

2

Средни оценки

Роднините си – 2002 г.

Никакво доверие

Като използвате оценки от
1 (никакво доверие)
до 10 (пълно доверие) бихте
ли определили в каква степен
се доверявате на хората
около вас:

Социологически таблици

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Кои групи спечелиха от промените най-много?

2007

2006

2002

Политиците

34%

36%

55%

Мафиотите, престъпниците

25%

29%

37%

Бизнесмени, търговци

12%

9%

18%

Реститутите

2%

2%

7%

Бивши партийни лидери

9%

12%

5%

Богатите

4%

4%

5%

Митничарите

1%

1%

5%

Предприемчивите, инициативните, находчивите

11%

10%

4%

Банкери, застрахователи

0,3%

1%

4%

Лекари

1%

3%

3%

Адвокати, съдии, прокурори

1%

3%

3%

Корумпираните

2%

Кредитните милионери

3%
1%

Нахалните, безскрупулните, нагаждачите, интригантите

16%

3%
2%

Директори на предприятия

2%

Приближени на управляващите

2%

Комунистите

7%

0,2%

1%
1%

Хитрите, приспособяващите се

1%

Кои групи загубиха най-много?

2007

2006

2002

Обикновените хора, народа

23%

47%

37%

Работници

11%

Пенсионери

20%

21%
23%

Селяните

20%
9%

Бедните хора

8%

7%

8%

Безработните

2%

4%

7%

Средната класа

5%

3%

7%

Земеделци, селски стопани

1%

8%

5%

Младежите, учащите

5%

5%

4%

Работещите

4%

Учители

2%

0,4%

Образованите, висшистите, интелектуалците

2%

2%

4%
3%
следва »
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Ромите

3%

4%

Деца

2%
2%

Необразованите

3%

4%

2%

Служители и общинска администрация

1%

2%

Бизнесмени, търговци

1%

2%

Трудолюбивите

3%

1%

Лекари

0,4%

1%

Вие към коя от тези групи споменати от Вас в предишните
два въпроса отнасяте себе си?

2007

2006

2002

Обикновените хора, народа

11%

23%

23%

Загубилите

19%

23%

12%

Работници

5%

Пенсионери

7%

5%

9%

Бедните хора

3%

5%

5%

Средната класа

3%

6%

4%

11%

Работещите

3%

Безработните

0,4%

3%

Селяните

2%

Младежите, учащите

1%

1%

2%

Образованите, висшистите, интелектуалците

2%

1%

1%

Ромите

2%

2%

1%

Трудолюбивите

2%

1%

Други

7%

Спечелилите

2%

1%

Очаквания за следващите няколко години:

Да

Не

Без
отговор

Очаквам доходите ми да се повишат – 2006 г.

47%

45%

7%

Очаквам доходите ми да се повишат – 2007 г.

47%

43%

10%

Очаквам децата/ внуците да намерят добра реализация в
България – 2006 г.

50%

36%

14%

Очаквам децата/ внуците да намерят добра реализация в
България – 2007 г.

57%

24%

19%

Очаквам децата/ внуците да намерят добра реализация извън
България – 2006 г.

32%

51%

17%
следва »
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Очаквам децата / внуците да намерят добра реализация
извън България – 2007 г.

32%

48%

20%

Очаквам животът да става все по-безопасен – 2006 г.

55%

36%

9%

Очаквам животът да става все по-безопасен – 2007 г.

57%

32%

11%

Очаквам да разполагам с прилични спестявания – 2006 г.

40%

51%

9%

Очаквам да разполагам с прилични спестявания – 2007 г.

37%

52%

11%

Очаквам България да става все по-добро място
за живеене – 2006 г.

61%

29%

10%

Очаквам България да става все по-добро място
за живеене – 2007 г.

64%

24%

12%

Не очаквам нищо хубаво – 2007 г.

12%

Опасения за следващите няколко години:

Да

Не

Без
отговор

Опасявам се, че няма да мога да посрещам разходите
си за основни нужди (храна, отопление, лекарства) – 2006 г.

54%

35%

11%

Опасявам се, че няма да мога да посрещам разходите
си за основни нужди (храна, отопление, лекарства) – 2007 г.

56%

28%

16%

Опасявам се, че мога да загубя работата си – 2006 г.

28%

54%

18%

Опасявам се, че мога да загубя работата си – 2007 г.

29%

47%

24%

Опасявам се, че мога да бъда изместен
от бизнеса си / работата си – 2006 г.

23%

56%

21%

Опасявам се, че мога да бъда изместен
от бизнеса си / работата си – 2007 г.

25%

48%

27%

Опасявам се, че децата/ внуците ще напуснат България – 2006 г.

39%

43%

18%

Опасявам се, че децата/ внуците ще напуснат България – 2007 г.

39%

37%

24%

Опасявам се, че животът ще става все по-несигурен – 2006 г.

62%

26%

13%

Опасявам се, че животът ще става все по-несигурен – 2007 г.

57%

26%

17%

Опасявам се, че доходите ми ще спаднат значително – 2006 г.

50%

37%

13%

Опасявам се, че доходите ми ще спаднат значително – 2007 г.

51%

30%

19%

Опасявам се, че в страната може да избухне
етнически конфликт – 2006 г.

39%

49%

12%

Опасявам се, че в страната може да избухне
етнически конфликт – 2007 г.

29%

53%

18%

Увеличаване на престъпността – 2006 г.

63%

27%

11%

Увеличаване на престъпността – 2007 г.

59%

24%

17%

Природни бедствия, епидемии – 2006 г.

56%

29%

14%
следва »
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Природни бедствия, епидемии – 2007 г.

54%

25%

21%

Нямам съществени опасения – 2007 г.

14%

Хора, които живеят по-добре:

Да

Не

Без
отговор

Добре живеят хората в София и в няколко големи града – 2002 г.

79%

17%

4%

Добре живеят хората в София и в няколко големи града – 2006 г.

89%

9%

2%

Добре живеят хората в София и в няколко големи града – 2007 г.

88%

10%

2%

Добре живеят хората, които имат добро образование – 2002 г.

33%

61%

6%

Добре живеят хората, които имат добро образование – 2006 г.

51%

46%

3%

Добре живеят хората, които имат добро образование – 2007 г.

48%

48%

4%

Добре живеят хората, които имат работа – 2002 г.

60%

35%

5%

Добре живеят хората, които имат работа – 2006 г.

62%

36%

3%

Добре живеят хората, които имат работа – 2007 г.

58%

38%

4%

Добре живеят хората, които първи започнаха бизнес – 2002 г.

75%

18%

7%

Добре живеят хората, които се занимават с бизнес – 2006 г.

86%

11%

3%

Добре живеят хората, които се занимават с бизнес – 2007 г.

90%

8%

2%

Добре живеят семействата на хора, които работят
в чужбина – 2006 г.

82%

14%

4%

Добре живеят семействата на хора, които работят
в чужбина – 2007 г.

79%

17%

4%

Добре живеят хората, които имат връзки – 2006 г.

87%

10%

3%

Добре живеят хората, които имат връзки – 2007 г.

88%

9%

3%

Добре живеят хората, които са на държавна работа – 2006 г.

66%

30%

4%

Добре живеят хората, които са на държавна работа – 2007 г.

62%

34%

4%

Добре живеят предприемчивите, инициативните – 2006 г.

82%

13%

5%

Добре живеят предприемчивите, инициативните – 2007 г.

82%

13%

5%

Добре живеят хората, които са свързани
с престъпния свят – 2002 г.

83%

11%

6%

Добре живеят хората, които са свързани
с престъпния свят – 2006 г.

84%

14%

3%

Добре живеят хората, които са свързани
с престъпния свят – 2007 г.

82%

14%

4%

Добре живеят политиците – 2002 г.

90%

5%

5%

Добре живеят политиците – 2006 г.

97%

2%

1%

Добре живеят политиците – 2007 г.

98%

1%

1%
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Добре живеят хората, които много работят – 2002 г.

30%

62%

8%

Добре живеят политиците от управляващата партия – 2002 г.

94%

2%

4%

Добре живеят хората в селата и малките градове – 2007 г.

13%

84%

3%

Кое от следните две мнения е по-близо до вашето?

2007

2006

Важни са политиците, защото от тях зависи как ще живеем

57%

60%

Касаят ме проблемите с хората, с които се сблъсквам ежедневно

41%

37%

Без отговор

2%

3%

Ако трябва с едно изречение да определите себе си,
какво бихте казали?

2007

2006

2002

Успявам да се преборя с трудностите на живота

35%

29%

24%

Справям се ден за ден, не отивам нито нагоре нито надолу

44%

46%

48%

Усещам, че пропадам все повече и повече
и няма да мога да се оправя

20%

24%

27%

Без отговор

1%

1%

1%

Някои хора са удовлетворени от личното си материално
състояние, а други не са удовлетворени и търсят
различни причини за това. Ако Вие не сте удовлетворени,
на какво смятате, че се дължи това?

2007

2006

2002

Нямам късмет

10%

8%

11%

Нямам връзки

14%

14%

15%

Нямам добро образование

13%

13%

9%

Не мога да работя по специалността си

3%

6%

9%

Икономическите проблеми на фирмата, предприятието,
в което работя/работех

3%

3%

8%

Несправедливото възнаграждение/или отношение
от страна на началник или на работодателя

8%

8%

11%

Още съм много млад и не съм постигнал
максимално възможното

7%

11%

9%

Вече остарях

25%

24%

24%

Държавата

22%

25%

48%

Политиците

22%

24%

58%

Друго

3%

3%

5%

Сравнително съм удовлетворен

27%

20%
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Някои хора емигрират от страната, други са решили да останат. Кой от следните варианти е най-близък до вашия?

2007

2006

2002

Решил съм да напусна за постоянно страната и съм предприел
вече конкретни стъпки

1%

1%

3%

По принцип бих искал да напусна за постоянно страната, но не
съм направил нищо конкретно

6%

5%

20%

Решил съм да замина временно да работя в чужбина

12%

12%

По принцип бих искал да остана да живея тук

80%

71%

74%

Без отговор

1%

11%

3%

Познавате ли хора, които работят в чужбина?

2007

2006

Да, приятели, съседи, близки на семейството ни

52%

46%

Да, мои далечни познати

34%

30%

Да, член от семейството ни

14%

14%

Не познавам

16%

20%

Кое от следните твърдения е най-близко
до Вашето мнение:

2007

2006

Не мога да живея другаде освен в България

51%

37%

За мен е важно какво работя, а не толкова къде живея

18%

27%

За мен не е толкова важно къде живея, важно е с какви хора

19%

25%

Мястото в което живея сега, е изключително важно за мен

18%

20%

Пътували ли сте през последната година в страната?

2007

2006

Да

59%

52%

Не

40%

47%

Без отговор

1%

1%

С кави цели сте пътували в страната:

2007

2006

Почивка, екскурзия, туризъм, гостуване на роднини

35%

28%

При деца, роднини и пр.

18%

15%

Командировка, по работа, но без да работя постоянно там

13%

14%

Уча, работя в друго населено място

3%

4%
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Пътували ли сте през последната година в чужбина?

2007

2006

Да

14%

10%

Не

86%

89%

Без отговор

0%

1%

2007

2006

Почивка, екскурзия, туризъм, гостуване на роднини

9%

6%

Командировка, по работа, но без да работя постоянно там

3%

3%

Работя там

1%

2%

С какви цели сте пътували в чужбина?

Пътували ли сте през последната година?

2002

В чужбина

5%

На почивка в страната

10%

По работа в страната

9%

На гости в страната

15%

Само до близък град/село

45%

Не

32%

Как бихте определили положението в страната в момента?

2007

2006

Нормално, добро

6%

4%

Поносимо, търпимо

40%

30%

Непоносимо, нетърпимо

43%

54%

Не мога да преценя

11%

12%

Според вас като цяло как се развиваше България?

Към
по-добро

Към
по-лошо

Не знам

По време на правителството на Иван Костов – 2002 г.

21%

67%

13%

По време на правителството на Иван Костов – 2006 г.

15%

58%

27%

По време на правителството на Иван Костов – 2007 г.

15%

58%

27%

По време на правителството
на Симеон Сакскобургготски – 2002 г.

18%

53%

29%

По време на правителството
на Симеон Сакскобургготски – 2006 г.

18%

55%

28%

По време на правителството
на Симеон Сакскобургготски – 2007 г.

15%

58%

27%
следва »

238

Социологически таблици

15%

42%

43%

По време на правителството на Сергей Станишев – 2007 г.

25%

46%

29%

Има ли хора в България, които получават
повече, отколкото заслужават?

2007

2006

Да, бизнесмените

36%

35%

Да, чиновниците

30%

34%

Да, ромите

29%

27%

Да, полицаите

32%

23%

Да, лекарите

11%

15%

Да, турците

6%

4%

Да, учителите

7%

4%

Да, пенсионерите

1%

1%

Няма такива, всички получават, колкото заслужават

18%

16%

5

6

7

8

9

Без отговор

2,65 42% 14% 11%

7%

8%

3%

3%

2%

1%

1%

8%

Банковата с-ма – 2006 г.

4,87 16%

7%

11%

8%

19%

5%

9%

9%

6%

6%

3%

Банковата с-ма – 2007 г.

4,70 18%

9%

9%

9%

16%

7%

9%

8%

5%

4%

6%

Кмета на селището,
където живеете – 2002 г.

3,72 32% 10% 10%

8%

14%

6%

4%

4%

2%

6%

4%

Кмета на селището,
където живеете – 2006 г.

4,69 16%

9%

10% 11% 18% 10%

8%

8%

5%

5%

2%

Кмета на селището,
където живеете – 2007 г.

4,96 15%

6%

12%

8%

20%

8%

8%

8%

4%

8%

3%

Правителството – 2002 г.

2,85 39% 14% 12%

9%

10%

3%

3%

2%

1%

2%

5%

Правителството – 2006 г.

2,89 36% 15% 18% 10% 11%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Правителството – 2007 г.

2,74 38% 20% 13%

8%

9%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Парламента – 2002 г.

2,31 46% 19% 12%

8%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

4%

В каква степен се
доверявате на
следните институции
и организации?

Средни

4

Пълно

Никакво доверие

По време на правителството на Сергей Станишев – 2006 г.

Банковата с-ма – 2002 г.

2

3
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Парламента – 2006 г.

2,48 42% 17% 16%

9%

9%

3%

1%

2% 0.3% 0.4% 1%

Парламента – 2007 г.

2,29 49% 18% 12%

6%

7%

3%

2%

1% 0.4% 0.5% 1%

Президента – 2002 г.

4,30 24%

9%

8%

10% 14%

8%

5%

6%

4%

7%

5%

Президента – 2006 г.

4,70 20%

8%

11%

7%

15% 10%

8%

7%

5%

7%

3%

Президента – 2007 г.

4,59 23%

8%

9%

8%

15%

8%

7%

7%

4%

8%

3%

Неправителствани
организации – 2002 г.

1,95 58%

9%

5%

6%

5%

2%

1%

1% 0.5% 0.5% 12%

Неправителствани
организации – 2006 г.

2,88 33% 15% 14% 12% 12%

3%

2%

1%

1%

Неправителствани
организации – 2007 г.

2,91 34% 16% 14% 10% 10%

5%

3%

2%

1% 0.5% 5%

Политическите партии
като цяло – 2006 г.

2,28 47% 18% 14%

9%

7%

3%

0%

1%

0%

Политическите партии
като цяло – 2007 г.

2,27 49% 18% 11%

7%

7%

3%

2%

1% 0.4% 0.2% 2%

Много хора в България укриват данъци и осигуровки.
Какво е Вашето мнение за подобно поведение?

2007

2006

Тези хора живеят за сметка на останалите,
да се преследват от закона

66%

69%

Законът трябва да преследва само хората, които дължат суми

21%

23%

Не виждам особен проблем в това

11%

5%

2%

2%

Мнения относно получените услуги:

2007

2006

Не съм доволен, но не мога да си позволя допълнително
заплащане

41%

44%

Дори и срещу допълнително заплащане не получавам качествени услуги

24%

33%

За мен тези дейности и услуги не са от голямо значение

13%

11%

Като цяло съм доволен от качеството на тези дейности и услуги

18%

9%

8%

7%

Без отговор

Срещу допълнително заплащане получавам добро качество
услуги
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Има хора, които укриват данъци и такси.
Кое твърдение споделяте?

2007

2006

Те нямат право да ползват предлаганите публични услуги

60%

71%

Всички български граждани имат право да ползват тези услуги

29%

25%

Без отговор

11%

4%

Напълно
несъ
гласен

Донякъде
несъ
гласен

Донякъде
съгласен

Напълно
съгласен

Не
зная/
не мога
да преценя

Да се запази парламентът, но с по-малко
правомощия, а да се засили
президентската власт – 2006 г.

8%

11%

32%

23%

27%

Да се запази парламентът, но с по-малко
правомощия, а да се засили
президентската власт – 2007 г.

13%

8%

27%

16%

36%

Най-добре е да нямаме парламент, а силен лидер,
който бързо да решава нещата – 2002 г.

23%

10%

23%

21%

23%

Най-добре е да нямаме парламент, а силен лидер,
който бързо да решава нещата – 2006 г.

25%

15%

17%

17%

26%

Най-добре е да нямаме парламент, а силен лидер,
който бързо да решава нещата – 2007 г.

23%

12%

17%

15%

33%

Най-важните решения за развитието на нашата
страна трябва да се вземат от експерти, а не от
правителството и парламента – 2002 г.

8%

6%

29%

32%

25%

Най-важните решения за развитието на нашата
страна трябва да се вземат от експерти, а не от
правителството и парламента – 2006 г.

13%

12%

24%

22%

29%

Най-важните решения за развитието на нашата
страна трябва да се вземат от експерти, а не от
правителството и парламента – 2007 г.

9%

10%

24%

24%

33%

Многопартийната система по принцип създава
хаос. Трябва ни еднопартийна система – 2002 г.

34%

12%

14%

15%

25%

Многопартийната система по принцип създава
хаос. Трябва ни еднопартийна система – 2006 г.

31%

16%

15%

10%

29%

Многопартийната система по принцип създава
хаос. Трябва ни еднопартийна система – 2007 г.

24%

15%

13%

14%

34%

За нашите условия диктатурата е най-добрата
форма на управление – 2006 г.

44%

12%

9%

7%

29%

Доколко сте съгласни с всяко едно от следните
твърдения?
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За нашите условия диктатурата е най-добрата
форма на управление – 2007 г.

36%

10%

9%

10%

35%

Многопартийната система и демократичният
парламент са най-добрата форма на управление
за България – 2006 г.

11%

11%

30%

18%

30%

Многопартийната система и демократичният
парламент са най-добрата форма на управление
за България – 2007 г.

12%

11%

22%

19%

36%

Плюсове от влизането ни в ЕС:

2007

2006

Ще действат европейските правила и стандарти

41%

45%

Човек ще може свободно да живее и работи в цяла Европа

46%

38%

Децата ни ще живеят в по-уреден свят

34%

31%

Ще намалее корупцията

22%

23%

Ще има повече работа

21%

22%

Администрацията ще стане по-ефективна

16%

20%

Ще се повиши материалното ни равнище, ще станем по-богати

14%

17%

Ще придобием по-голямо самочувствие

16%

13%

Друго

2%

2%

Няма съществени плюсове

36%

28%

Минуси от влизането в ЕС:

2007

2006

Животът ще поскъпне

78%

74%

Ще фалират предприятия

33%

39%

Ще станем слуги на богатите европейци

36%

36%

Ще загине селското ни стопанство

26%

24%

Ще се увеличи безработицата

21%

23%

Ще загубим националния си суверенитет

12%

19%

Ще ни забранят шкембе чорбата, домашната ракия

11%

11%

Ще се увеличи бюрокрацията

18%

9%

Друго

2%

2%

Няма съществени минуси

14%

12%
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За Вас България е преди всичко:

2007

2006

Семейството ми, родителите

79%

68%

Приятелите

38%

25%

Селището, мястото, в което съм се родил

31%

29%

Страната, родината

30%

42%

Природата

21%

21%

Българската история и светини

19%

25%

Спомените ми

13%

10%

Хората, българите

12%

19%

Българските народни песни

7%

11%

Храната, напитките

6%

7%

Национален идеал

5%

9%

Друго

1%

1%

Кое е по-близо до вашето мнение:

2007

2006

Не е добре, че в България се заселват чужденци

46%

51%

Добре е, че в България се отвори и започват
да живеят чужденци

50%

45%

Без отговор

4%

4%

Кое е по-близо до вашето мнение:

2007

2006

Съгласен съм земята да се продава на чужденци

30%

30%

Не съм съгласен земята да се продава на чужденци

67%

67%

Без отговор

3%

3%

Кое е по-близо до вашето мнение:

2007

2006

ДПС трябва да се забрани

41%

43%

ДПС не трябва да се забрани, то е партия като всички остана

50%

47%

Без отговор

9%

10%
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В зависимост от личните си предпочитания различните
хора гласуват различно. Кое от следното важи за вас?

2007

2006

2002

По принцип съм човек, който почти винаги гласува
за една и съща партия

26%

29%

36

По принцип съм човек, който гласува по-скоро
за различни партии, в зависимост от кандидатите

23%

23%

29

По принцип съм човек който рядко гласува на избори

11%

14%

16

До сега съм гласувал на избори, но вече престанах

11%

14%

Не се интересувам от политика

30%

19%

17

Без отговор

0%

2%

16%

Кое за вас лично е решаващо, когато гласувате?

2007

2006

2002

Личното доверие към хората, за които гласувам

24%

27%

29

Какви решения предлагат на проблеми, които ме интересуват

13%

18%

23

Преди всичко личността на лидера на партията

10%

11%

12

Какви са принципите, ценностите, възгледите, които споделят
съответните кандидати или партии

11%

10%

22

Партията или кандидатът, които представляват
най-малкото зло

12%

10%

Не гласувам на избори

27%

22%

Без отговор

3%

2%

14%

А ако следващата неделя имаше избори,
за кого бихте гласували?

2007

2006

2002

БСП

19%

17%

20%

ГЕРБ

19%

9%

ДПС

5%

5%

Атака

5%

9%

НДСВ

2%

4%

10%

СДС

2%

3%

11%

ДСБ

2%

2%

Гергьовден-ВМРО (За 2002 г.) /БНС – ССД, ВМРО,
БЗНС-НС (За 2006г.)

1%

Партия на свободните демократи

4%

2%
1%

Друга

3%

2%

3%

Няма да гласувам

45%

43%

49%

Без отговор

5%
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Каква според вас е по-добре да бъде ролята на партията,
за която посочихте, че бихте желали да гласувате?

2007

2006

Да участва в управлението на страната и наложи възгледите си

49%

43%

Да бъде в опозиция, за да казва истината
и критикува управлението

6%

10%

Не мога да определя

32%

27%

Без отговор

13%

20%

Кой от активните в момента български политици,
има идеи най-близки до Вашите?

2007

2006

2002

Бойко Борисов

14,7%

12,0%

5,7%

Георги Първанов

12,2%

17,0%

16,5%

Сергей Станишев

3,4%

4,2%

0,6%

Волен Сидеров

3,4%

8,6%

Ахмед Доган

2,0%

1,3%

1,4%

Иван Костов

1,6%

2,0%

2,2%

Симеон Сакскобургготски

1,1%

1,8%

6,9%

Емил Кошлуков

0,5%

0,1%

0,2%

Петър Стоянов

0,3%

1,2%

1,5%

Георги Пирински

0,3%

0,4%

0,2%

Юнал Лютви

0,2%

Емел Етем

0,2%

0,5%

0,1%

Надежда Михайлова

0,1%

0,2%

3,9%

Милен Велчев

0,1%

0,3%

1,6%

Красимир Каракачанов

0,1%

0,3%

0,3%

Николай Василев

0,1%

Янаки Стоилов

0,1%

0,1%

0,2%

Румен Овчаров

0,1%

0,1%

0,1%

Костадин Паскалев

0,1%

0,1%

Екатерина Михайлова

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Стефан Софиянски

1,6%

Соломон Паси

1,6%

Александър Томов

0,3%

Любен Дилов-син

0,1%

0,2%
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Емилия Масларова

0,1%

0,2%

Мехмед Дикме

0,2%

Тома Томов

0,2%

Отец Гелеменов

0,1%

Николай Камов

0,1%

Жорж Ганчев

0,1%

Лидия Шулева

0,1%

Александър Лилов

0,1%

0,1%

Димитър Абаджиев

0,1%

Атанас Железчев

0,1%

Желю Желев

0,1%

Ирина Бокова

0,1%

Тошо Пейков

0,1%

Георги Петканов

0,1%

Богомил Бонев

0,1%

Благовест Сендов

0,1%

Милан Дренчев

0,1%

0,1%

Евгени Бакърджиев

0,1%

Кръстьо Петков

0,1%

Без отговор

53,1%

Ако не сте доволен от управлението на страната бихте ли
предприели някакви действия?

2007

2006

2002

Доволен съм от управлението на страната

8%

7%

3%

Бих се включил в подписка

26%

23%

35%

Бих се включил в митинг, шествие

19%

21%

23%

Бих се включил в стачка

16%

11%

19%

Готов съм да изляза на улицата на бунт

7%

5%

9%

Бих настоявал за предсрочни избори

7%

8%

11%

Бих участвал в атака срещу парламента

5%

4%

6%

Бих се обърнал към Съд за правата на човека в Страсбург

5%

3%

Бих се обърнал към български и чужди медии

4%

2%

Бих се включил в бунтове срещу скъпи магазини

4%
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Бих участвал в събрание, среща с политици

18%

Бих гласувал, ако се насрочат предсрочни избори

17%

Бих писал на Бойко Борисов

10%
38%

Друго

1%

1%

1%

2

3

4

5

6

2002 г.

1,98 50% 19% 11%

4%

4%

2%

1% 0.4% 0.2% 0.4% 9%

2006 г.

1,84 62% 15%

8%

4%

6%

1%

1% 0,2% 0%

1%

4%

2007 г.

2,25 47% 16% 14%

5%

8%

2%

2% 0.3% 0.1% 1%

5%

А някога случвало ли ви се е да предприемете нещо, за
до повлияете на някакво решение на управляващите във
вашия град или в страната като цяло, което смятате за
несправедливо?

7

8

9

Без отговор

Ако направите опит
да промените нещо в
управлението – в
някакъв закон,
наредба и прочие,
с които не сте
съгласни, как смятате,
колко вероятно
е да успеете?

Много вероятно

52%

Малко вероятно

46%

Средна оценка

Не бих направил нищо

2007

2006

2002

Да и имаше резултат

5%

4%

5%

До, но нямаше резултат

10%

9%

12%

Не съм се опитвал, защото няма да има никакъв резултат

47%

57%

59%

Не съм се опитвал, защото не съм виждал нищо нередно

7%

8%

4%

Не се интересувам от решенията на управляващите

27%

18%

10%

Без отговор

4%

4%

9%

Ако някой нарушава правилата и ви пречи, Вие:

2007

2006

Нищо не правя - такъв е животът

32%

36%

Оплаквам се на съответната институция

33%

32%

Говоря с нарушителя да престане

23%

22%

Когато е възможно, сам отстранявам пречката

23%

21%

Саморазправям се с виновника или поръчвам на други

7%

5%

Упорито звъня/пиша на съответната институция

5%

5%
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Причинявам му щета за наказание

2%

2%

Организирам гражданска инициатива (подписка, протест)

2%

1%

2007

2006

2002

Политическа партия

6%

5%

6%

Профсъюз

5%

5%

5%

Читалище

3%

2%

2%

Спортно дружество – (През 2006 г. е добавено „ловно риболовно дружество”, към този отговор)

3%

2%

0.5%

Клуб

3%

3%

1%

Неправителствена организация

1%

0.5%

1%

Професионална/бизнес организация

1%

1%

0.5%

Друго

1%

1%

1%

Не членувам никъде

81%

84%

85%

Колко често прекарвате свободното си време вкъщи и
извън дома?

2007

2006

Нямам свободно време

19%

18%

Най-често вкъщи

63%

55%

Най-често навън

16%

25%

Без отговор

2%

1%

Какво най-често правите през времето, в което не сте на
работа?

2007

2006

Гледам телевизия

59%

59%

Извършвам домакински и домашни работи

53%

48%

Занимавам се с децата/внуците

24%

23%

Почивам си, отспивам си

24%

19%

Излизам, пия кафе или ходя на ресторант с приятели

15%

19%

Сядаме някъде в махалата със съседи и си говорим

15%

17%

Ходя на гости, каня гости в къщи

20%

12%

Сядам на салата, ракия, вино или нещо друго

12%

11%

Чета книги

13%

11%

Разхождам се, отивам сред природата, туризъм

11%

10%

Членувате ли в някои от следните организации?

Ходя в кръчмата, капанчето, хоремага

8%
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Играя електронни игри, чатя си, сърфирам в интернет

7%

6%

Имам си хоби, на което посвещавам почти цялото си време

5%

5%

Ходя на дискотеки и клубове, танцувам

4%

4%

Спортувам

4%

4%

Говоря по телефона

8%

4%

Играя табла, шах, карти

3%

Занимавам се с лов и риболов

3%

Уча, за да повиша квалификацията си

3%

3%

Ходя на мачове, състезания и спортни събития

3%

3%

Ходя на църква (в джамия)

3%

3%

Ходя на културни забавления

3%

3%

Грижа се за себе си, ходя на фризьор, козметик, фитнес и т.н

2%

2%

Участвувам в художествена самодейност

1%

1%

Какво правите по време на отпуската си?

2007

2006

Нямам отпуска/ не съм ползвал отпуска отдавна

37%

41%

Ходя на море, планина

21%

19%

Стоя си вкъщи

21%

18%

Работя на село в дворното стопанство

13%

14%

Поправям къщата, колата

13%

10%

Работя допълнително

10%

8%

Ходя на вилата

8%

5%

Отивам на почивка в чужбина

1%

1%

2007

2006

По-често от преди

6%

7%

Няма особена разлика

37%

38%

По-рядко от преди

45%

47%

Вече не се виждаме

6%

5%

Нямам постоянни приятели

3%

3%

Без отговор

3%

1%

По-често или по-рядко се виждате с Вашите
приятели в сравнение с преди няколко години?
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Използвате ли компютър и къде?

2007

2006

Не ползвам

59%

68%

У дома

31%

21%

В работата

18%

14%

В компютърни зали, обществен достъп

3%

7%

Използвате ли интернет и къде?

2007

2006

Не ползвам

60%

70%

Да, у дома

29%

17%

Да, в работата

15%

11%

В интернет зали, за обществен достъп

4%

8%

2007

2006

2002

До 150 лв.

2%

5%

13,6%

151-200 лв.

5%

9%

19,4%

201-250 лв.

6%

15%

16,8%

251-300 лв.

8%

14%

13,3%

301-500 лв.

38%

37%

25,0%

Над 501 лв.

38%

20%

8,1%

От колко души, с вас включително, се състои
вашето домакинство?

2007

2006

2002

Един

11%

10%

9,7%

Двама

31%

27%

22,5%

Трима

24%

23%

21,5%

Четирима

22%

26%

27,7%

Петима

7%

13%

9,0%

Шестима и повече

4%

Желан доход на семейството, разделен на броя
членове на домакинството:

От коя година живеете в населеното място,
в което живеете в момента?

6,8%

2007

2006

2002

Преди 1945 г.

1%

1%

1,00%

1946-1969 г.

10%

7%

13,50%
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1970-1989 г.

15%

15%

15,90%

1990-2002 г. / 2006 г. / 2007 г.

10%

11%

10,90%

Живея тук от раждането си

60%

62%

58,30%

Живея тук временно

4%

4%

Без отговор

1%

Преди това сте живели:

2007

2006

2002

В София

5%

9%

3%

В областен град

14%

15%

10%

В малък град

7%

11%

10%

Село

21%

23%

22%

В чужбина

1%

1%

Без отговор

52%

43%

В колко населени места сте живели
за по дълго през последните 10 години?

2007

2006

Едно

33,6%

54,4%

Две

4,9%

9,8%

Три

0,7%

1,7%

Четири

0,2%

0,5%

Пет

0,1%

0,2%

Шест

0,1%

Седем

0,1%

Осем

0,1%

56%

Без отговор

60,4%

33,2%

В момента вие:

2007

2006

2002

Работите

54%

50%

47%

Учите

4%

4%

3%

Учите и работите

2%

2%

В отпуск по майчинство

1%

1%

Домакиня

1%

1%

Безработен сте

10%

14%

20%
следва »

251

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Неработещ пенсионер сте

24%

22%

Работещ пенсионер

4%

4%

Без отговор

29%

1%

2%

В какъв вид предприятие/фирма работите?

2007

2006

2002

Държавна

21%

16%

18%

Частна – чужда или с чуждо участие

5%

6%

4%

Частна българска

33%

31%

24%

Кооператив

2%

Неправителствен сектор

0.5%

Друго

2%

3%

Без отговор

39%

44%

За вас лично какво би било по-добре? (През 2002 г. този
въпрос е задаван сред всички, а през 2006 г. и 2007 г.
само сред работещите)

2007

2006

2002

Да получавате повече пари, макар и работата
да е съпроводена с повече напрежение, усилия, стрес

51%

45%

68%

Да получавате по-малко пари, но работата да
е съпроводена с по-малко напрежение, усилия, стрес

16%

10%

23%

Без отговор

33%

45%

9%

В коя сфера работите?

2007

2006

2002

Държавно, общинско учреждение, администрация

11%

8%

10%

Образование

4%

4%

2%

Здравеопазване

3%

2%

1%

Производство

7%

7%

6%

Строителство

6%

4%

1%

Търговия

10%

16%

13%

Услуги

10%

9%

7%

Земеделие

3%

2%

2%

Армия, полиция

1%

1%

1%

Комуникации, медии, информационни системи

2%

1%

2%

Друго

5%

4%

4%
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Каква длъжност заемате/заемахте?

2007

2006

2002

Управляващ собственик, съдружник

6%

7%

6%

Ръководна, но не собственик

5%

5%

4%

Изпълнителска-квалифициран труд

33%

30%

23%

Изпълнителска неквалифициран труд

17%

13%

15%

Има ли безработен във Вашето домакинство?

2007

2006

2002

Не

71%

66%

57,0%

Един

20%

24%

25,2%

Двама

5%

7%

12,3%

Трима

1%

2%

3,3%

Четирима и повече

0,3%

1%

2,2%

Как се отнасят доходите на Вашето домакинство
към разходите?

2007

2006

2002

Доходите не само покриват нормалните ни разходи,
но и известна сума ни остава

12%

10%

2%

Доходите ни удовлетворително покриват нормалните
ни разходи

37%

40%

20%

Доходите ни са по-малки в сравнение с нормалните ни разходи

42%

45%

66%

Нямаме практически никакви доходи

4%

3%

7%

Не знам, не мога да преценя

4%

2%

2%

Без отговор

1%

1%

3%

Видове доходи, които се получават в домакинствата:

2007

2006

Работна заплата

68%

69%

Пенсия

41%

39%

Социални помощи

6%

8%

Печалба от бизнес

6%

7%

Продажба на собствена земеделска продукция

5%

5%

Хонорари

4%

4%

Наеми, рента

4%

4%

Дарения/помощи от роднини или близки

2%

4%

Помощи за безработни

2%

3%
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Стипендии

2%

1%

Други източници

2%

3%

2007

2006

Тежко болен

6%

7%

Инвалид

8%

9%

Няма

85%

84%

Без отговор

1%

1%

От колко души, с вас включително, се състои вашето
домакинство?

2007

2006

2002

Един

11%

10%

9,7%

Двама

31%

27%

22,5%

Трима

24%

23%

21,5%

Четирима

22%

26%

27,7%

Петима

7%

13%

9,0%

Шестима и повече

4%

Има ли тежко болен или инвалид във Вашето домакинство?

6,8%

В момента вие сте:

2007

2006

2002

Неженен/неомъжена

17%

20%

16%

Женен/омъжена

62%

59%

65%

Живеете с партньор/ка

5%

4%

3%

Разведен/а

5%

6%

4%

Вдовец/вдовица

10%

10%

12%

Приблизителен месечен доход, разпределен
между всеки член на семейството:

2007

2006

2002

Под 50 лв.

6%

10%

24%

50-100 лв.

16%

26%

42%

100-150 лв.

21%

23%

17%

150-200 лв.

17%

16%

9%

200-300 лв.

19%

13%

5%

300-500 лв. (Данните за 2006 г. и 2002 г. са за над 300 лв.)

13%

12%

2%
следва »
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Социологически таблици

500-800 лв.

4%

Над 800 лв.

2%

Вашата етническа принадлежност:

2007

2006

2002

Българин

86%

86%

85%

Българомохамеданин (помак)

2%

Турчин

7%

7%

7%

Ром

6%

6%

5%

Друга

1%

1%

1%

2007

2006

2002

По-високо от средното

4%

4%

2%

Средно

44%

38%

30%

По-ниско от средното

52%

57%

68%

Като сравнявате с другите хора как бихте
определили вашето материално положение?
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