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Увод
Настоящата дисертация разглежда един от факторите, влияещи на
процеса на възпроизводство на етническата идентичност, а именно
силата на мотивацията за предаване на етническа идентичност на
следващото поколение във връзка със степента на етническа
идентичност и взаимните социални дистанции при трите най-големи
етнически групи в България. Изследваните явления са анализирани в
светлината на водещи социалнопсихологични теории като теорията
за социалната идентичност на Тажфел и Търнър, различните
възгледи за процесите на акултурация, формите на предаване на
културата, предложени от Бери, както и някои съвременни теории за
етничното постоянство (ethnic continuity). Проследена е както
междуетническата, така и междупоколенческата динамика
(последователност в изменението/развитието) в степента на
етническа идентичност и мотивацията за нейното предаване.
Разгледана е връзката на тези явления с конкретните параметри на
социалните дистанции между етническите групи в страната и по-
специално влиянието на социалните дистанции върху идентичността
и мотивацията за нейното предаване при различните етнически
групи.

Първа глава ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ И НЕЙНОТО
ПРЕДАВАНЕ ПРЕЗ ПОКОЛЕНИЯТА В

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕН РАКУРС

Интересът към проблема за идентичността се заражда от времето на
древногръцката философия, засилва се около средата на ХХ век и до
днес провокира изследователите и обществениците, макар и със
сменящи се акценти, продиктувани от актуалната реалност. Той е
разглеждан от почти всички науки, имащи връзка с човека и
човешките общности, като най-продуктивни в това отношение са
културната антропология, социологията, психологията на развитието
и, разбира се, социалната психология.
От средата на ХХ век с бурните процеси на междукултурни
взаимодействия, с развитието на информационните технологии и
глобализацията, които през последните няколко десетилетия
осезателно повлияват и българското общество, проблемът за
идентичността придобива нова значимост в социалнопсихологичен и
културен смисъл. Именно през тези десетилетия се раждат теориите
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за реалистичния конфликт на Музафер Шериф и за социалната
идентичност на Анри Тажфел и Джон Търнър.

І. Социалните идентичности –социалнопсихологически
концепции и класификация

Социалната идентичност за Тажфел и Търнър е по същество резултат
от процеса на групова самокатегоризация и идентификация, на
идентифициране на себе си като член на група. Теорията за
социалната идентичност стъпва на постиженията на по-ранната
теория за реалистичния конфликт (realistic conflict theory),
разработена от Шериф (Sherif et al., 1961). Шериф доказва
експериментално, че груповата идентификация и междугруповите
конфликти, заедно с вероятността да се прояви дискриминативно
поведение спрямо чуждата или външната група, се засилват на
базата на реално, експлицитно съревнование за определени ресурси
(пак там).
Тажфел и колегите му с помощта на редица експерименти доказват,
че не толкова или поне не само конфликтът е в основата на
груповата идентификация и неминуемо възникващата с нея
междугрупова диференциация, колкото когнитивният процес на
социална категоризация и социална идентификация. Прилагайки т.
нар. минимална групова парадигма (Tajfel, 1970: 96 – 102), Тажфел
изследва експериментално и търси минималните необходими
условия за възникването на дискриминация между различни групи.
Оказва се, че дори съвсем случаен и незначителен признак за
групово разпределение може да провокира тенденции за
фаворизиране на своята и дискриминиране на другата група (Billig &
Tajfel, 1973). Това от своя страна означава, че самото поставяне на
човек в ситуация на междугрупово взаимоотношение (в лабораторни
условия и без никаква реална значимост на това групово „членство”
за личността) активира процеси на групова идентификация и
междугрупово противопоставяне (Зографова, 1998: 123). В реалния
живот, разбира се, социалните групи, които човек категоризира, и
спрямо които самокатегоризира себе си, много често са важни,
трайни, обвързващи и, както самият Тажфел подчертава, наситени с
емоционална и ценностна значимост (Tajfel, 1981).
Тажфел дефинира социалната идентичност като „тази част от аз-
концепцията на индивида, която възниква от осъзнаването на своето
членство в социална група (или групи), заедно с определени
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ценностни и емоционални значения, свързани с това членство”
(Tajfel, 1981: 225).

ІІ. Етническа идентичност – същност и структура

Етносът като социална група обаче има редица специфики. Някои от
тях са ключови за характера на идентичността, свързана с
етническата принадлежност. Eтническата група е общност, която
има реален или предполагаем общ произход, общи корени, т. е. тя е
даденост. Човек не избира и не променя своя етнически произход,
той се ражда член на етническа общност. В този смисъл, етническата
идентичност е винаги общностна, до голяма степен предопределена,
предзададена и изборът на личността се ограничава в приемането,
утвърждаването или потискането на тази идентичност, в
придаването на значение и ценност или в омаловажаването на
принадлежността към етническата група. Етносът не е
официализирана група на принадлежност, каквито са например
националната, професионалната или други социални категории.
Етносът няма свои легитимирани публично институции,
принадлежността към даден етнос не е юридически, а кръвно-
родствено регламентирана, ставащото в рамките на етническата
общност може да бъде разбирано и регулирано само отвътре и вътре
в етноса. Етническото или етнокултурното – под формата на
ценности, норми и отношения, е споделяно консенсусно без
необходимост от външна регулация и затова може би е по-интимно,
по-трайно и неприкосновено.

1. Структурни компоненти на етническата идентичност

Съществуват различни опити за компонентно структуриране на
етническата идентичност. Предложеният тук модел се базира на две
разработки. Едната е моделът на Фини и Онг, според който
компонентите на етническата идентичност са самокатегоризация,
обвързаност и привързаност, изучаване и проучване на етническата
идентичност, етнически поведения, приписване на ценност и
вътрегрупови нагласи, етнически ценности и вярвания, важност и
изявеност на етническата идентичност и специфичната връзка на
етническата с националната идентичност (Phinney & Ong, 2007).
Втората е на Коен, който разполага множеството предложени от него
компоненти на етническата идентичност в координатната система на
три дименсии: исторически/политически – институционални,
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биологични – психологични и примордиални – ситуационни
компоненти (Cohen, 2009). Освен тези два модела, в разработването
на компонентна структура на етническата идентичност ние се
ръководихме и от два основни принципа – единият е, че
социалнопсихичен феномен като етноидентичността следва да е
съставен от компоненти, които са също социалнопсихични по своя
характер, а вторият – че тези компоненти не са от един порядък.
Приложена е класическата за психологията категоризация на
познавателни, емоционални и конативни (насочени към
поведението) компоненти спрямо структурата на етническата
идентичност.

1.1. Когнитивни компоненти
• Самокатегоризация
Тя е свързана с чувството за принадлежност към етническата група,
с определянето на себе си като представител на етноса.
• Социално-групова самооценка
Приемаме я за основен когнитивен компонент на етническата
идентичност, защото промяната в етно-груповата социална
самооценка предизвиква определени промени в характера и силата
на идентичността – постигането на позитивна (желана) или
негативна (нежелана) идентичност, с произтичащите от това
социално-психологически последствия (Tajfel, 1982).
• Съзнание за споделена култура (предполагаемо
историческо родство, предполагаеми общи светоглед, митове,
ценности, вярвания)
Предполагаемите общи ценности, вярвания, светоглед имат
отношение към сплотеността на групата, склонността  към
ендогамни бракове (като бракове между културно сходни хора),
както и към своеобразното усещане за вътрегрупово сходство и
външногрупови различия на общокултурно равнище, възприемани
от повечето хора като до голяма степен непреодолими.

1.2.Емоционални компоненти
• Обвързаност и привързаност
Обвързаността и привързаността се приемат за основен компонент
на етническата идентичност от редица автори (Tajfel, 1982; Phinney
& Ong, 2007; и др.). Те имат отношение към чувството за
принадлежност към етническата общност, без което идентичността е
немислима, както и към ценностната и емоционална привързаност
към това членство – нещо особено характерно за
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неинституционализирания, общностен тип идентичност, каквато е
етническата.

• Приписване на ценност, значимост на етническата
принадлежност
Раждайки се представител на дадена етническа общност, всеки

човек рано или късно се изправя пред необходимостта да придаде
значимост или да омаловажи своята етническа принадлежност
(нещо, което някои автори приемат за активно проучване, търсене и
избор на идентичност). Именно приписаната ценност и значимост
обаче характеризират наличието на положителна и устойчива
социална (респ. етническа) идентичност.
• Чувствителност към предразсъдъци
Чувствителността към предразсъдъци спрямо етноса означава, че
личността приема предразсъдъка към общността като предразсъдък
към самата нея, независимо от това дали тази чувствителност се
проявява в дадена поведенческа реакция.

• Лична ангажираност със случващото се с етноса като
цяло
В този емоционален компонент се включват, както надеждата,
предложена от Коен, така и етногруповото целеполагане, за което
говори Т. Ив. Живков (Живков, 2001: 214). Известно е например, че
негативните групови преживявания сплотяват повече общността.
Това човек да е лично ангажиран със случващото се с етническата
общност, независимо какво е то, означава да приеме случващото се
като нещо важно за него самия, тоест да се идентифицира с
общността.

1.3.Конативни компоненти
• Споделени нагласи към своята и към други етнически групи
Етническата идентичност предполага определено отношение към
своята и към чуждите групи – отношение имащо социално-групов,
споделен характер, което, естествено, е част и от самата
идентичност. Прието е, че ако социалната, в т.ч. и етническата,
нагласа е по подходящ начин активирана, тя води до определено
поведение, продиктувано от съдържанието на нагласата (Rockeach,
1968: 450). Затова приемаме споделените етнически нагласи като
конативен (насочен към поведението) компонент на етническата
идентичност.
• Лоялност към етническата група и нейните членове
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Лоялността към етническата общност и нейните членове е свързана с
готовност за определено поведение или е отношение, а също и
конкретно поведенческо действие. Лоялността към групата има
отношение към широко изследваното от теоретиците на социалната
идентичност вътрегрупово фаворизиране. За разлика от условията на
минималната групова парадигма обаче, тук става въпрос за
етническа общност – много по-значима и много по-трайна социална
група на принадлежност.
• Потребност от предаване и приемственост на
етническата култура
Потребността от предаване и приемственост на етническата култура
не е дефинирана като компонент в разработваните до момента
структури на етническата идентичност. Етническата идентичност,
както вече споменахме, е предимно общностно, надиндивидуално
явление. Тя е до голяма степен предзададена и промените в
етноидентичността са винаги промени на надиндивидуално равнище.
Ето защо потребността етническата култура и традиция да бъдат
предавани между поколенията, както и приемствеността (която вече
позволява известно развитие и промяна), са компонент, при това
ключов, за всяка етноидентичност. Етническата култура е вплетена в
дълбоките пластове на душевността на представителите на даден
етнос, тя е родово и семейно поддържана посредством общностните
социализационни практики, доколкото тях все още ги има в
съвременността. Тя се предава понякога и не дотам съзнателно. Но
когато човек се идентифицира с етническата общност, когато
етноидентичността е вплетена в неговия аз-образ и в неговата
личностна идентичност, тогава се появява потребността тази култура
да бъде продължена, да бъде съхранена. Това е както своеобразен
общностен инстинкт на самосъхранение, така може би и особена
форма на времево и историческо самотрансцендиране. Поради
всички тези причини може да приемем потребността от предаване и
приемственост на културата като основен конативен компонент на
етническата идентичност.

ІІІ. Етническа култура, междукултурни взаимодействия
и акултурация

Въпросът за връзката между етническата идентичност и етническата
култура е особено важен що се отнася до мултикултурни общества
като българското. Наред с различните гледни точки, които
социалната антропология предлага за разглеждане на етническата
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култура, значителен принос в разбирането на взаимодействието на
различните етнически култури имат и теориите за акултурацията,
определяна като процес на взаимни изменения в културите на две
или повече дълготрайно и непосредствено взаимодействащи си
общности.
През ХІХ век Фридрих Ратцел (Ratzel, 1896) поставя въпроса за това,
че културата е явление – признак на взаимните връзки между
народите. През 30-те години на ХХ век Линтън, Ретфилд и
Хърсковиц изучават процеса акултурация и стигат до извода, че
културното изменение се заключава в индивидуалните процеси на
познание и забравяне. Според техния „Меморандум за изучаване на
акултурацията” тя е „явление, което възниква, когато групи от
индивиди с различни култури встъпват в продължителен
непосредствен контакт, в следствие на който се изменят
първоначалните културни модели на едната или двете групи”
(Redfield, R., R. Linton, & M.J.Herkovits, 1936: 149).
Има различни модели на акултурация:
 Линеен биполярен модел, според който обвързаността със

другата/чуждата култура предполага отслабване на връзката с
автентичната/собствената култура  (виж Simic, 1987; Makabe,
1979). Едноизмерността на този модел е опровергана от редица
изследвания в различни страни на Джон Бери, в следствие на
които той създава

 Двуизмерен акултурационен модел (Berry et al, 1992). Според
този модел обвързаността със своята и чуждата култура са
независими една от друга и в зависимост от степента на
обвързаност с едната и другата съществуват 4 акултурационни
стратегии:
1. Интеграция – обвързаност и със своята, и с другата култура;
2. Сепарация – обвързаност със своята, но отказ от

взаимодействие и сближаване с другата култура
3. Маргинализация – липса на обвързаност както със своята,

така и с другата култура
4. Асимилация – обвързаност единствена с другата култура и

липса на обвързаност с автентичната собствена култура.
 Интерактивен модел (Bourhis et al., 1997) - акултурационните

ориентации както на доминиращата общност–домакин, така и на
недоминиращите общности на имигрантите, зависят в голяма
степен от етнокултурния произход на имигрантите и най-вече от
степента на близост между двете култури.. В зависимост от
интеракцията между нагласите към акултурация на двете
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общности и това доколко те съвпадат, моделът на Бурхис
предлага консенсусни, проблематични и конфликтни отношения
между двете групи/култури.

От направения анализ на проблема и различните теории за
акултурацията ясно личи потребността от очертаване на специфична
рамка за осмисляне на този процес в условията на мултикултурна и
мултиетническа страна, каквато България е от векове. Вековното
съжителство, характерното добросъседство на житейско,
всекидневно равнище между представители на различни
етнокултури предполага не просто взаимодействие между
различните култури за дълъг период от време, но и взаимно
интегриране на тези култури, формиране на своеобразна
етнонационална култура.
България, а и Балканите като цяло са кръстопътен в географско
отношение регион, множеството етнически и етнокултурни
общности, живеещи от векове в тези региони, са привързани към
родния край, като този роден край е конкретният образ на родината
за отделния човек, носещ всички онези емоционални смисли, с които
този образ е натоварен (Риза, 2010: 195) – нещо, което при
имигрантските общности се намира извън конкретната територия на
взаимодействие с чуждата култура. Неслучайно Т. Ив. Живков
говори за специфичната за България селищна и регионална
идентичност, която е плод на междукултурните взаимодействия и
при която „дори селото с неговата склонност към етнична ендогамия
в случаите, когато е общество с различни религиозни, езикови и
други идентификации, развива връзки и взаимодействия, които го
интегрират като селищна общност“ (Живков, 2001: 220). В този
смисъл акултурацията в такава мултикултурна социална среда от
една страна е много по-продължителна и плавна, тя се състои преди
всичко в съвместяването на познанието за другите, различните със
ценностната значимост на собствената култура. От друга страна този
процес се възпроизвежда, случва се отново и отново при всяко
следващо поколение, което е изправено пред необходимостта да
съвмести по нов начин собствената култура във взаимодействието си
с другите в зависимост от актуалната социална, междукултурна,
икономическа и политическа конюнктура в мултиетническата
страна-родина.
Важна роля в това отношение играят социалните дистанции между
различните етнически групи. Социалните дистанции се разглеждат в
социалната психология главно като афективни дистанции, или по-
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точно афективното отношение на едно лице спрямо друго (Bogardus,
1925: 72). Междуетническите социални дистанции имат отношение
към процесите на акултурация, понеже те до голяма степен
предопределят характера, интензивността и положителната или
отрицателна значимост на междукултурните взаимоотношения и
взаимодействия. Социалните дистанции са един от факторите,
увеличаващи устойчивостта на различните етнокултурни групи към
акултурация. Не може обаче да се отрече, че в информационната ера
на така наречените комуникиращи общества тези дистанции не
могат да възпрепятстват социалните взаимодействия на
информационно равнище. Дори във всекидневието си дадена
етнокултурна общност да поддържа социални дистанции с другите
етнически групи, то съвременният човек „обменя” културен опит с
целия свят посредством каналите за комуникация и най-вече
интернет. В този смисъл, акултурацията днес може би е до голяма
степен неизбежна, независимо от степента на социална
дистанцираност между различните етнокултурни общности.
Наред с това, именно откриването на другия и другите като реалност
прави възможно опазването на етничната идентичност (пак там, 216)
и именно тук – в откриването на другостта и формирането на
отношения с нея, специфичните акултурационни процеси на взаимно
приближаване и изграждане на обща, отвъд-етническа регионална
или селищна идентичност срещат обратния процес на мотивация за
възпроизводство на етноидентичността.

ІV. Възпроизводство на етническата идентичност и мотивация
за нейното предаване между поколенията

Възпроизводството на етническата идентичност е свързано с
няколко взаимно обвързани, но все пак самостоятелни процеса.
Единият се отнася до предаването на етническата идентичност и
култура на следващото поколение. Вторият се отнася до
приемствеността от страна на новото поколение на културата и
идентичността, които му се предават. Третият процес е процес на
иновация, на своеобразно преформулиране на етническите
идентичност и култура от страна и на новото, и на старото
поколение. Той е свързан с междукултурните взаимодействия и
акултурацията от една страна и със закономерното развитие на
етническите общности от друга (виж Риза, 2011).
Приема се, че терминът предаване на културата (cultural transmission)
е въведен от Кавали-Сфорца и Фелдман през 1981г. Според тях,
освен генетични или биологични черти, на следващото поколение се
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предават и културални, поведенчески черти, като това се
осъществява посредством процесите на обучение и научаване
(Cavalli-Sforza & Feldman, 1981). Те въвеждат понятията вертикално,
хоризонтално и косвено предаване на културата. Вертикално е
предаването на културални ценности, ролеви очаквания, черти,
умения, вярвания, мотиви и други от едно поколение на друго, от
родителите на техните деца (Berry, et al, 1992: 17). Това става чрез
механизмите на социализация, основните от които са
енкултурацията (Herskovits, 1948) и целенасоченото възпитание.
Хоризонталното предаване на културата става от страна на
връстниците и референтните групи – първични и вторични, а
косвеното от страна на други възрастни и специфични институции
като например училището (Berry, et al., 1992: 18).
Когато говорим за предаване конкретно на етническа култура, ясно
е, че най-решаваща роля в този процес има вертикалното предаване.
Разбира се, връстниците, другите възрастни от обкръжението, както
и различните социализиращи институции и агенти – медии,
информационни технологии и други подобни, също имат немалък
принос, особено за предаването и изграждането на етническа
самооценка, за формиране и възпроизвеждане на междуетническите
отношения, за развитието и промените в етническите култури. Но
предаването на автентичната етнокултура, на априорните, стабилни
характеристики на етническите общности, които се явяват
„конкретизации на социалната духовна връзка в етническата
общност“ (Георгиев, 1999: 142), се осъществява основно от страна на
родителите, семейството, както и от цялостната етническа общност,
осъществяваща своеобразен натиск върху първичните семейни
общности при по-традиционните групи. То е част от цялостния
процес на социализация и може да се обособи като етнокултурна
социализация.
В процеса на възпроизводство на етническата идентичност през
поколенията немалка роля изиграва и мотивацията на родителите за
предаване на етническата идентичност на техните деца. Някои
автори предпочитат термина мотивация за етническо постоянтство
(ethnic continuity), но той обвързва в себе си различни и много
широки аспекти на процеса на възпроизводство на етнокултурата.
Мишел Гезентсвей разработва модел на мотивацията за етническо
постоянство (MEC – Motivation for Ethnic Continuity), според който
тази мотивация има три взаимосвързани равнища – личностно,
семейно и общностно ориентирана мотивация (Gezentsvey, 2008).
Под личностно ориентирана мотивация се разбира желанието на
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човек да поддържа собственото етнокултурно наследство, под
семейно ориентирана мотивация – желанието етнокултурата да се
предава на следващото поколение, а общностно ориентирана
мотивация е желанието своята етническа общност да просъществува
във времето. Разбира се, родителската мотивация за предаване на
етническата идентичност и култура на децата е доста по-сложна от
просто семейно ориентирана мотивация. Желанието на родителя да
предава своите култура и идентичност на децата си по-скоро е
свързано със самостоятелен и сложен мотивационен комплекс,
включващ както семейно-родово ориентирани мотиви като желание
за съхранение на семейно-родовата памет, за осъществяване на
връзка между минало и бъдеще, за предпазване на детето от
евентуални социални и етнокултурни конфликти; така също
личностно ориентирани – желание за самотрансцендиране, за
себепродължение в децата, стремежът да се поддържат изпитаните с
поколения модели на поведение и възпитание; както и етногрупово
ориентирани мотиви като желанието своята общност да
просъществува във времето, потребността от връзка с културно
себеподобни, които при нужда биха се подкрепили взаимно,
своеобразният надиндивидуален инстинкт за самосъхранение на
самата етнокултурна общност и прочие.
Би могло да се говори и за аналогична мотивация към приемственост
на етнокултурата (личностно ориентираната мотивация, предложена
от Гезентсвей), особено в съвременната действителност, където
активността и решаващата роля за възпроизводство на
етноидентичността на приемащото ново поколение е още по-голяма
и далеч по-съзнателна и целенасочена отколкото в по-традиционните
етапи на развитие на обществата.  Не е случайно например, че през
последните 30 – 40 години концепциите за формиране на
етническата идентичност все повече наблягат на избора на отделния
индивид, на неговите съзнателни и мотивирани решения по
отношение на това каква етноидентичност ще си изгради (Caltabiano,
1984; Hogg et al., 1987; Phinney, 1990). Въпреки условностите, с
които този модел е приложим към надиндивидуалните аспекти на
етноидентичността, не може да се отрече, че на индивидуално-
личностно равнище възможностите на личността да избира как да
борави с предадената й етническа идентичност, каква ценност и
значимост да й придаде в личния си живот, как и доколко на свой
ред да я предаде на своите деца все повече нарастват.
Днес всяко следващо поколение е изправено пред неповторими и
непознати за предишните поколения предизвикателства, за
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разрешаването на които онаследяваната етнокултура и идентичност
не винаги имат готови отговори, а понякога дори се превръщат в
пречка. Ето защо днес е много актуален въпросът за степента на
приемственост – това какво от предаваната етнокултура и
идентичност и доколко върши работа на новото поколение и
съответно бива приемано, продължавано и предавано нататък. В
този смисъл, може да се предположи, че в съвременната
действителност толерансът към етнокултурни и етноидентичностни
динамики между поколенията расте.
Именно с този толеранс е свързан и третият важен процес, свързан с
възпроизводството на етническата идентичност между поколенията
– процесът на иновация и преформулиране на етнокултурната
идентичност. Този процес има отношение от една страна към
междукултурните взаимодействия и взаимни влияния, които са все
по-интензивни в световен, глобален мащаб, а от друга – към
развитието на самите етнокултурни общности, които в прехода си от
традиционност към модерност и постмодерност все повече се
индивидуализират и губят от социално-интегративния си заряд.
Някои автори предлагат преформулирането и промяната на
етническата идентичност да се разглежда като закономерно развитие
по посока на преобразуването й първо в национална, а след това и в
културна идентичност, като на всеки етап елементи от предходната
се снемат в следващата (Неделчева, 2004). В същото време обаче
актуалните събития в някои части на света показват, че
етнокултурното самоопределение битува заедно с националното в
душевността на индивидите и общностите, при това без просто да се
снема в него. Наблюдава се дори известно функционално
разграничаване на двата типа идентичност. Националната сякаш
става все по-формализирана, институционализирана и донякъде
инструментална. Това вероятно се обуславя от потока хора от всички
държави към развитите страни, повечето от които сменят формално
гражданството си, с което донякъде променят и националната си
принадлежност. Държавните граници също стават все по-формални.
Икономиката, туризмът и най-вече медиите и информационните
технологии, заедно с транснационалните обединения и общата
политика, донякъде обезплътяват националното като специфичен,
сплотяващ хората в общност фактор. Както посочва Зографова в
анализа си на разширяването на междукултурните репрезентации
“базирайки се на социално-когнитивния подход може да се приеме,
че колкото повече се разширяват категориите, в които ние
възприемаме други личности или групи, толкова повече ние
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либерализираме нагласите си спрямо другите, по-лесно възприемаме
нагласите на другите към нас, както и другите хора, групи, общности
и нации като ко-други” (Zografova, 2011: 3).
Същевременно етнокултурата, със защитавания в световен мащаб
идеал за културно многообразие, осигурява на хората много по-
интимен и неподатлив на формализиране и институционализиране
маркер на общностна принадлежност, като това се отнася и за
националните мнозинства, които в същността си също са етнически
определени. Затова и се наблюдава все по-голям акцент именно
върху етноспецификата, върху етнокултурното самоопределение,
което обвързва индивида с даден народ, с общото му минало, с
обичаите, ценностите и представите му, при това без значение от
това в коя държава се намира и какво национално гражданство има.
Иновациите и преформулирането на етническата идентичност през
поколенията днес по-скоро се дължи на променящите се с всяко
поколение социални потребности на съвременния човек. Става
въпрос за необходимостта от все по-голяма толерантност и
търпимост към културните различия и неизбежното смекчаване,
адаптиране на своите етнокултурни модели на мислене и поведение
– резултат както от взаимната адаптация и акултурация, така и от
модернизирането на начина на живот. Неслучайно преди повече от
десетилетие антропологът Арджун Ападурай пише, че централно
място сред „голите факти за света на ХХ век”, заема променящото се
социално, териториално и културно възпроизвеждане на груповата
идентичност (Ападурай, 2006).

V. Постмодерно общество и етническа идентичност
Съвременното общество има много имена – постмодерно,
постиндустриално, технотронно, мрежово, масово, информационно,
глобално и т.н. (Драганов, 2010: 35).  Една от най-осезателните му
характеристики в социално-психологически аспект е все по-
изострящият се индивидуализъм и изтъняването на социалните
нишки, свързващи и привързващи хората не само в общности, но и в
по-тесни лични взаимоотношения. Етническите общности не правят
изключение от този неминуем процес на дезинтеграция, въпреки
наблюдаваните на фона на глобализацията етногрупови конфликти и
напрежения.
Социалната идентичност на индивида в съвременната социална
психология се разбира като пресечна точка на множество
принадлежности (Roccas & Brewer, 2002). Въпросът е как и доколко
етническата идентичност може да бъде вписана в това „плаващо”
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поле на множеството пресичащи се, наслагващи се, йерархични или
ситуативни идентичности.
 Ситуативни идентичности - На групово надиндивидуално

равнище  идеята за ситуативност на етническата идентичност
звучи безсмислено – все пак необходим критерий за
съществуването на каквато и да е общност е чувството на
принадлежност у нейните представители.

 Пресечни идентичности - Пресичането на категориалните
принадлежности е изследвано експериментално от Вилем Доаз и
Жан-Клод Дешам (Deschamps & Doise, 1978). Те установяват, че
различните категориални принадлежности на отделния човек се
пресичат и по този начин изграждат цялостната социална
идентичност на личността. Когато човек е сам, в неговата
социална идентичност се пресичат множество социални
категоризации, затова и социалногруповите явления като
стереотипи, междугрупова диференциация и други се проявяват
в много по-малка степен при междуличностно общуване. Когато
обаче двама души с обща социална категориална принадлежност
се срещнат с други двама, принадлежащи към различна, но
съотносима с тяхната социална категория, тогава даденият
споделен категориален признак излиза на преден план и с това
провокира междугрупови социални явления (пак там).
Съотнесено към етническата идентичност, това означава, че тя
добива по-голямо значение и е в по-голяма степен „активирана”
тогава, когато човек се намира в ситуация на междуетническо
взаимодействие, като този процес се засилва още повече, когато
в това взаимодействие представителите на различните етнически
категории са повече от един. Постмодерното общество
предполага от една страна много междукултурни и
междуетнически взаимодействия. Но от друга – в условията
на изострен индивидуализъм и не особено трайни
междуличностни и социални контакти, то предполага също
тези взаимодействия да са в повечето случаи на
индивидуално, междуличностно равнище. Това обяснява
както избутването на по-заден план или донякъде латентното
състояние на етногруповата идентичност в съвременното
общество, така и редуцираното придаване на значимост на
етническата идентичност от страна на отделните хора.

 Йерархизирана структура на социалната идентичност –
Йерархията на социалните идентичности би следвало да е или
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йерархия по значимост (главни и второстепенни идентичности),
или йерархия по централност (централни и периферни).

В съвременното общество, особено в по-урбанизираните региони, в
които забързаното ежедневие и характерната аномия не предполагат
множество задълбочени социални контакти, се наблюдава известно
обезценяване или намаляване на значимостта на повечето социални
идентичности на индивидуално-личностово равнище, в това число и
на етническата. В същото време обаче, на обществено ниво именно
етнокултурните маркери на принадлежност, културните специфики
и различия добиват официализирана, институционализирана и
глобална ценност. В условията на отворени, комуникиращи
общества и култури етничността се оказва една от малкото
неприкосновени социално-групови характеристики или интегриращи
хората в общност фактори. Това означава, че на личностно,
индивидуално ниво етническата идентичност се измества към
второстепенните социални идентификации, но на общностно,
колективно равнище тя е една от главните.
Разграничаването на социалните идентичности на централни и
периферни в същността си е доста различно от това на главни и
второстепенни. Централността на дадена идентификация означава,
че тя е по-дълбоко интегрирана в личността, по близка е до центъра
или сърцевината на самосъзнанието на човека и неговите общности.
Така погледнато, можем да допуснем, че етническата идентичност
заема едно от централните места в тази йерархия. Това се обуславя
най-вече от нейния общностен характер – формиран исторически,
траен във вековете и преди всичко споделян и възпроизвеждан през
поколенията чрез най-различни механизми, някои от които
социобиологични и социалнопсихични, свързани с възлови ценности
и психични явления. Също така етнокултурната идентичност със
своите специфични характеристики е даденост,  неподлежаща на
избор от страна на отделния индивид – тя остава част от неговата
душевност, дори когато бива обезценявана и омаловажавана.
В същото време обаче, не може да се пренебрегне обстоятелството,
че в постмодерното общество периферните социални
идентичности, които са по-ситуативни, по-ненормативни и
плаващи, намират по-широко поле на проявление и по-чести
поводи за активиране.
От казаното до тук става ясно, че проблемът за етническата
идентичност в постмодерното общество е сложен и многоаспектен.
Този проблем има две базови и много различни помежду си равнища
– личностно и общностно, индивидуално и колективно. И докато при
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традиционните общества тези две равнища до голяма степен се
припокриват, то в съвременното общество сякаш все повече се
раздалечават.

VІ. Основни етнически групи в страната и динамика на тяхната
етническа идентичност в новите исторически условия

Съжителството на различни етноси в рамките на една национална
държава е характерна особеност на съвременното човечество. За
Балканите, като кръстопътен в историческо и географско отношение
регион, това едновременно съжителство е характерно от векове.
България не прави изключение в това отношение.
Основната етническа общност в страната са българите, а най-
многобройните малцинствени етнически групи са турците и ромите
– според преброяването на населението от 2011г. българите са
84,8%, турците – 8,8%, ромите – 4,9%, а останалите – само 1,5% от
населението (по данни на НСИ, 2011). Освен че са най-многобройни,
важно е и обстоятелството, че споменатите три етнически групи са
нещо като събирателен образ в съзнанието на обикновения човек за
голям брой етнически и етнографски подгрупи.
Етническата идентичност на различните общности в страната като
проблем през последните 20 години представлява особен интерес за
редица научни области – с това се занимават в една или друга степен
психолози, социолози, демографи и антрополози. Редица
изследвания са провеждани по отношение на националната и
етническата идентичност, но най-вече на индивидуално-
личностовите им параметри като статуси на националната
идентичност (Байчинска, Бакрачева и Савова, 2009), степен на
приписвана важност на националната  идентичност, постигнатост на
етническа идентичност, разбирана като степен на обвързаност с
етноидентичността, връзка между приписваната важност на
националната и на етническата идентичност и др. (Ганева, 2010).
Ганева установява по-голяма стабилност на етноидентичността у
представителите на мнозинството, докато представителите на
етническите малцинства у нас са изправени пред повече
предизвикателства. В същото време обаче именно представителите
на малцинствата приписват по-голяма важност на своята етническа
идентичност  (пак там, 213-214).
Проблемът за отношенията между етническите групи в страната
добива особена актуалност и изследователски интерес в годините на
прехода (Стоянова, 2007: 245), като този интерес е жив до днес,
предвид бурните социални промени, които се случват не само у нас,
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но и в световен мащаб. От началото на 90-те години насам в
България са провеждани периодични изследвания на социалните
дистанции, етническите нагласи и стереотипи между българите и
различни етнически и религиозни групи в страната – турци, роми,
арменци, евреи и други (Георгиев, Грекова, Томова и Кънев, 1992;
Стоицова, Зографова и Клинчарски, 2000; Босаков, 2000; Неделчева,
Пехливанова и Драганов, 2003; Стоянова, 2007; Накова, 2010 и др.).
Закономерно, при социалните дистанции между етническите
общности у нас, както обикновено става с всяко социалнопсихично
явление, се наблюдава засилваща се или отслабваща на моменти, но
константна в своето наличие динамика. Още повече, че
изследванията на подобни явления провокират в една или друга
степен социална желателност у изследваните лица, както и самите
отговори се влияят нерядко от моментни, актуални проблеми,
страсти, събития. Днес това е наболял въпрос – наблюдава се
изострено напрежение, особено към ромския етнос, както на
всекидневно равнище във взаимоотношенията на хората, така и в
медиите и сред политическите среди. Не е ясно дали и доколко това
ново или събуждащо се наново междуетническо напрежение у нас е
насочено само към ромите и дали не става въпрос за някаква по-
всеобхватна тенденция в обществото.

След казаното дотук можем да направим няколко извода.
Първо, изследването на етническите идентичности, на
междуетническите отношения и социално-психичните явления у нас
съвсем не е изчерпано и със сигурност ще продължи и занапред,
особено предвид съвременните процеси на евроинтеграция и
глобализация.
Второ, надиндивидуалните аспекти на етническата идентичност са
проблем, който предстои да бъде все по-обстойно изследван и
анализиран, тъй като e преобладаваща тенденцията да се изследват
индивидуалните процеси (виж Тажфел и Форгас, 1981; по Тодорова,
1990)  и  “огромната част от социалнопсихологични изследвания ...са
на равнище на индивид и може само да се правят предположения
относно влиянието на същите фактори на надиндивидуално
равнище”(Зографова, 2011: 248-249). Още повече, че тази
„индивидуалистична” тенденция вече е доминираща повече от век  в
социалната психология.
Трето, предвид съвременните бурни процеси на глобализация,
индивидуализация и небивал междукултурен обмен, все по-голям
акцент следва да се поставя на динамиката на социалнопсихичните
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явления, както разбира се и на тяхната устойчивост. Неслучайно
през последното десетилетие се наблюдава изследователски интерес
към проблемите на етнокултурното постоянство, на предаването на
етническата идентичност между поколенията, на  взаимното влияние
на различни култури.
И не на последно място, предвид актуалните демографски, социални
и икономически проблеми в България, изследването на състоянието
на обществото по отношение на неговата етнокултурна идентичност,
мотивацията за нейното предаване на следващите поколения, както и
динамиката на междуетническите настроения е ако не необходимо,
то поне напълно оправдано.
С оглед на това настоящият труд си поставя за цел, съчетавайки
социалнопсихологичното разбиране за етническата идентичност с
теоретичните и изследователски подходи към характерните за
съвременността паралелни процеси на акултурация и етнокултурно
възпроизводство, да очертае актуална картина на
етноидентичностната динамика при трите най-големи етнически
общности в страната. Съобразно особеностите на междуетническите
взаимоотношения в мултикултурна България, предвид предложената
компонентна структура на етническата идентичност, както и
изведените основни аспекти на мотивацията за междупоколенческо
предаване и приемственост на тази идентичност, в проведеното
изследване се търсят основните връзки и закономерности между
степента на етническа идентичност и силата на мотивацията за
нейното предаване от една страна и актуалните социални дистанции
между етносите от друга. Тъй като всяка динамика предполага
развитие или промяна, изследваните етнокултурни и етногрупови
явления са проследени във възрастов план. С това е направен опит да
се доловят тенденциите, посоката на тяхното развитие при
различните поколения.

Втора глава ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
І. Цел и задачи на изследването

1. Цел на изследването
Целта на настоящото изследване е да се установи динамиката на
етническата идентичност в съвременното българско общество като
се направи актуална социалнопсихологическа съпоставка на
степента на етническата идентичност при трите най-големи
етнически групи в големите градове на страната – етнически
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българи, етнически турци и етнически роми1, както и на мотивацията
при трите групи за междупоколенческо предаване на етническата
идентичност.

2. Задачи на изследването
За постигането на поставената цел, е необходимо да се извършат
следните изследователски задачи:
• Да се измери и съпостави степента на етническата
идентичност при трите изследвани етнически групи
• Да се измери и съпостави силата на мотивацията за
предаване на етническа идентичност на следващото поколение при
трите изследвани етнически групи
• Да се реализира сравнителен анализ на междуетническите
социални дистанции на трите етнически групи
• Да се съпостави етническата идентичност при три
възрастови групи в рамките на всеки един етнос поотделно
• Да се сравни силата на мотивацията за предаване на
етническа идентичност при три възрастови групи в рамките на всеки
един етнос поотделно

ІІ. Обект на изследването и извадка
Обект на изследването е типологична извадка от населението на
страната, живеещо в големите градове, като критериите за
типологизиране са етническата принадлежност и градът, в който
живеят изследваните лица. Изследвани са  хора с български, турски
и ромски етнически произход, живеещи в София, Варна, Пловдив и
Русе. Общата съвкупност на изследваните лица включва всички
представители на трите етнически групи в тези градове, които са
навършили пълнолетие.
Изборът да се изследват представители на трите най-големи
етнически групи, живеещи само в големи градове се дължи на това,
че именно в големия град може да се доловят най-добре актуалните
социално-психологически тенденции в обществото. Ясно е, че
етническата идентичност, наред с всички останали етнокултурни
явления, е по-изразена, по-лесно наблюдаема и измерима в малкия
град или селото. На фона на все по-честите миграции на населението
към големите градове обаче, както и на по-динамичния и по-
модернизиран начин на живот в тях, можем да допуснем, че
изследването на етнокултурните процеси и явления именно там ще

1 Наричани в текста за краткост българи, турци и роми
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покаже по-добре актуалната картина на обществото, както и
тенденциите, очертаващи се в условията на съвременните процеси на
евроинтеграция и глобализация.

ІІІ. Основни изследователски хипотези
Формулираните хипотези по отношение на изследваните явления са
следните:
1.     Етническата идентичност при ромите ще е в по-голяма степен
изразена и с по-слаба междупоколенческа динамика, отколкото при
българите и турците. Тази хипотеза се основава на определени
специфики на ромския етнос у нас – по-ранният етап на разпадане на
традиционната патриархалност на тази общност и сравнително
маргинализирания и сегрегиран начин на живот на повечето роми,
живеещи в големите градове (Мизов, 2010: 256-285; Тилкиджиев и
кол., 2011: 37-45).

2. Очаквани са значителни различия по отношение мотивацията за
предаване на етническа идентичност на основата на възрастовите
особености. Тази хипотеза се основава на това, че днешното младо
поколение расте и се развива в много различна, по-динамична
социална и социално-икономическа среда от своите родители (Риза,
2010: 117; 170). В такива условия би било закономерно именно при
по-младите да се наблюдава известна редукция на етнокултурните
явления и процеси.

3. Степента на етническата идентичност ще се повишава
едновременно с повишаването на силата на мотивацията за
предаване на етническа идентичност на следващото поколение.
Връзката между двете явления би следвало да е
правопропорционална, предвид доказаната в други изследвания
положителна корелация между мотивацията за етнокултурно
постоянство и конструкти имащи връзка със степента на
идентичност като колективна самооценка, възприемано групово
единство, намерения за ендогамия и пр. (Gezentsvey, 2008: 314-315).

4. Социалните дистанции ще оказват влияние върху степента на
етническа идентичност и мотивацията за предаване на етническа
идентичност на следващото поколение при групата, която е обект на
тези дистанции



24

4.1. Увеличаването на социалните дистанции към дадена общност ще
води до по-висока степен и по-малки възрастови различия на
етническа идентичност при общността – обект на тези дистанции.
4.2. Увеличаването на социалните дистанции към дадена общност ще
води до по-силна мотивация за предаване на етническата
идентичност на следващото поколение, както и до по-малки
възрастови различия по този показател.
Тази хипотеза се основава на допускането, че големите социални
дистанции водят до по-голяма устойчивост към акултурация при
групата, която е обект на тези дистанции (Berry et al., 1992; Риза, под
печат).

ІV. Инструментариум на изследването
 Въпросник за измерване степeнта на етническа

идентичност
Този въпросник е разработен на базата на описания по-горе модел за
компонентно структуриране на феномена етническа идентичност,
като изведените компоненти на етноидентичността са
операционализирани в различни айтеми (вж. Приложение 1).
Структуриран е от 14 айтема, организирани в класическа 5-степенна
Ликертова скала (от изобщо не съм съгласен до напълно съм
съгласен). Общата надеждност на въпросника е добра (Алфа на
Кронбах = 0.684), а надеждността при отделните извадки по
етнически групи е с по-големи коефициенти при българите (0,730) и
турците (0,765) и по-нисък при ромите (0,611).
Конструирането на въпросника е съобразено с основните цели на
изследването и особеностите на извадката. На първо място, поради
деликатността на изследваната проблематика и с цел редуциране на
социално-желателните отговори, част от айтемите са формулирани
позитивно, а друга – негативно. Второ, взети са предвид различията
между трите изследвани етнически групи – айтемите са
формулирани по такъв начин, че да могат да бъдат разбрани
недвусмислено и лесно както от българите, така и от турците и
ромите, част от които имат известни затруднения в разбирането и
детайлното изразяване на български език. Поради същата причина е
избрана Ликертова скала – изследваните лица трябва само да
отбележат отговора, от тях не се изисква да пишат допълнително.
Трето, въпросникът е съобразен и с необходимостта да бъде
възможно по-кратък и лесен за попълване (изследваните лица взеха
участие в изследването само на добра воля, без да бъдат
компенсирани по никакъв начин за отделеното време). Проведеното
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пилотно проучване показа добра надеждност на методиката не само
в рамките на цялата извадка, но и при отделните етнически групи,
което е основание въпросникът да се приеме за обективен и валиден
метод за изследване на степента на етническа идентичност.

 Въпросник за измерване силата на мотивацията за
предаване на етническата идентичност на
следващото поколение

Този въпросник е изготвен на базата на разработения от Мишел
Ейми Гезентсвей (Gezentsvey, 2008) метод за измерване на
мотивацията за етнокултурно постоянство (Motivation for Ethnic
Continuity - MEC). Адаптацията включва намаляване на степените на
скалата, за да може изследваните лица от трите етнически групи да
се ориентират по-лесно при попълването на въпросника, добавяне и
премахване на айтеми, както и преформулировка на използваните от
оригиналния въпросник айтеми (вж. Приложение 2). Структуриран е
в 11 айтема, организирани в класическа 5-степенна Ликертова скала
(от изобщо не съм съгласен до напълно съм съгласен). Общата
надеждност на въпросника е добра (Алфа на Кронбах = 0.823), а
надеждността при отделните извадки по етнически групи е с по-
големи коефициенти при българите (0,849) и турците (0,831) и по-
нисък при ромите (0,761).

 Въпросник за измерване на етнически социални
дистанции

За измерване на етническите социални дистанции използваме
адаптирана версия на методиката на Емъри Богардус за изследване
на социалните дистанции с дихотомна скала (Bogardus, 1925).
Адаптирането на методиката към обекта на настоящото изследване
включва няколко промени. Предвид това, че и трите изследвани
етнически групи съжителстват от векове в страната и са нейни
граждани, както и това, че не измерваме национална, а етническа
идентичност, променихме формулировката на твърдениeто
„Съгласен съм да живеят в моята страна” на „Съгласен съм да живея
в една страна с”, а твърдението „Искам да живеят извън моята
страна” бе заменено с „Не искам да имам нищо общо с”. По този
начин въпросникът звучи по-неутрално по отношение на това дали
дадена етническа група е доминиращо национално мнозинство или
малцинствена общност. Освен това твърдението „Съгласен съм да са
само туристи в моята страна” отпадна от въпросника, поради
нерелевантност към изследвания проблем (Вж. Приложение 3).
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Надеждността на въпросника е добра както в цялата извадка (Алфа
на Кронбах = 0.649), така и отделно за всяка етническа група –
коефициентите са съответно 0,694 за българите, 0,625 за турците и
0,637 за ромите.

 Свободни, нестандартизирани интервюта с
представители
на трите изследвани етнически групи

Провеждането на интервюта с различни представители на
изследваните етнически групи позволява да се добие по-задълбочена
представа за изследваните проблеми. От една страна, по този начин
може да се види как самите хора разбират и преживяват своята
етническа идентичност, а от друга, може да се откроят и определени
представи и механизми за възпроизводството на етноидентичността
през поколенията при трите изследвани етнически групи.
Нестандартизираните интервюта са проведени под формата на
неформални разговори с отделни представители на трите етнически
групи, проявили готовност и желание да споделят мнението си по
изследваните проблеми. Примерни въпроси, обсъждани по време на
тези разговори: важността на това да си българин/турчин/ром,
начините по които у децата се възпитава тази важност, ендогамните
бракове и техния смисъл, обичаите и ритуалите и възможността за
тяхното изпълнение в съвременните градски условия и други.

V. Надеждност на методиката и статистически методи на
анализ

 Надеждност на методиката
Измерената крайна надеждност на методиките е много добра - алфа
на Кронбах за въпросника за степен на етническа идентичност е
равна на 0.712, за въпросника за мотивация за предаване на
етническа идентичност е равна на 0.822, а за въпросника за
междуетнически социални дистанции е 0.646. Надеждността на
въпросниците отново е добра не само в рамките на цялата извадка,
но и при всяка една етническа група поотделно, което означава, че
сравнението между етносите на база на изготвените въпросници е
коректно.

 Статистически методи на анализ
Получените резултати са обработени с компютърната програма за
статистически анализ SPSS. В съответствие с целите на анализа и
конкретните хипотези са приложени дисперсионен анализ ANOVA,
т-тест, корелационен и регресионен анализи.
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VІ. Социално-демографска характеристика на изследваните
лица

Общо, изследваните лица, попълнили коректно въпросниците, са
315. По-долу са представени данни с демографската им
характеристика.

1. Пол на изследваните лица
Извадката е съразмерна по отношение на пола на изследваните лица.
От изследваните общо 315 човека 163 са от мъжки пол (51,7%), а 152
са от женски (48,3%).

2. Етническа принадлежност на изследваните лица
Извадката е сравнително съразмерна по отношение на етническата
принадлежност на изследваните лица, като отделните групи са
статистически сравними. От общо 315 човека 120 са българи (38%),
100 са турци (31,7%) и 95 са роми (30,2%).

3. Образование на изследваните лица
От изследваните 315 лица 101 са посочили, че имат висше
образование (32,1%), 13 са посочили полувисше (4,1%), 117 – средно
(37,1%), 55 – основно (17,5%) и 29 – начално (9,2%).

4. Местоживеене на изследваните лица
Изследваните лица са от градовете София – 69 човека (21,9%), Русе –
55 човека (17,5%), Варна – 79 човека (25,1%) и Пловдив – 112 човека
(35,6%).

5. Възраст на изследваните лица
Във възрастово отношение изследваните 315 лица варират от 18
години до 68 години, като са групирани в три възрастови групи със
сравнително съразмерен брой във всяка група – от 18 до 24 години
(109 човека / 34,6%), от 25 до 35 години (113 човека / 35,9%) и над
35-годишни (93 човека / 29,5%).

Извадките са сравнително съразмерни и статистически сравними по
отношение на показателите етническа принадлежност, възраст и пол.
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Трета глава РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ТЯХНАТА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Анализът на получените резултати върви в две основни посоки –
междуетническа и междупоколенческа. Данните и получените
резултати се отнасят за конкретната непредставителна извадка
изследвани лица, но дават основания за логични и значими изводи,
които оформят тенденции за бъдещи изследвания на етническата и
етнокултурна проблематика в страната.

І. Степен на етническа идентичност при българи,
турци и роми в съвременна България

От таблицата по-долу се вижда, че и трите изследвани етнически
групи показват много високи средни стойности, тоест и трите групи
демонстрират много висока степен на етническа идентичност, както
и това, че етносът е значим фактор в рамките на цялата извадка по
отношение на степента на етническа идентичност.

Таблица 1. Дисперсионен анализ - влияние на фактора етнос върху степента на
етническа идентичност (ANOVA)

Етнос N M SD F р
Българи 119 53,81 7,36

12,25 0
Турци 96 51,83 8,19
Роми 89 57,36 7,53
Общо 304 54,22 7,96

При малцинствените общности в една страна, особено по-уязвимите
и маргинализирани етнически групи, силната етническа идентичност
е очакван резултат. Това е някаква форма на социално-групов
защитен механизъм, при който потребността своята етническа
общност да се утвърждава или реабилитира се активира още със
споменаването на тази общност. Бидейки в сравнително по-
уязвимото или поне по-специфичното положение на етническо
малцинство в страната, ромите и турците в известен смисъл почти
винаги или много по-често се намират в ситуация на
междугрупово/междуетническо взаимодействие. Ето защо тяхната
етническа категория на принадлежност по-често става водеща и
високите стойности на степента на етническа идентичност при тези
две групи са закономерен резултат.
При етническите групи, които са мнозинство в дадено общество,
нещата не стоят така. Етническата идентичност при тези общности е
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до голяма степен игнориран проблем (Doane Jr., 1997: 375-397). Това
се дължи както на това, че обикновено тази идентичност се приема
за подразбираща се, така и на акцента, който се поставя от
изследователите предимно на идентичността на малцинствените
общности – национални малцинства, имигранти, бежанци и пр. Като
такова мнозинство в страната, по отношение на българите проблемът
за етническата идентичност е тясно обвързан с проблема за
националната идентичност. Самата етническа идентичност на
българите според някои автори е вече трансформирана в национална
и е в процес на трансформиране в културна идентичност, като на
всеки етап на преобразуване елементи от предходната идентичност
се снемат в следващата (Неделчева, 2004).

 Междуетническо сравнение на степента на етническа
идентичност

Дисперсионният анализ показва, че етносът е значим фактор по
отношение на степента на етническа идентичност (F=12,25; p= 0;
виж Таблица 1). За да се установи междуетническата динамика в
степента на етническа идентичност, бе проведен пост-хок тест,
сравняващ средните стойности на идентичност при трите етнически
групи.

Таблица 2. Пост-хок тест за значимост на разликите в средните стойности на
етническа идентичност при трите етнически групи

Етнически групи
Разлика в средните

стойности р
Българи Турци 1,97 0,06

Роми -3,55 0
Турци Българи -1,97 0,06

Роми -5,53 0
Роми Българи 3,55 0

Турци 5,53 0

Изследваните роми проявяват значимо по-висока степен на
етническа идентичност, както в сравнение с българите, така и в
сравнение с групата на турците. Това потвърждава първата част
на хипотеза 1, а именно, че ромите ще демонстрират най-висока
степен на етническа идентичност в сравнение с останалите две
групи. Те, като сравнително маргинализирана етническа група в
страната, голяма част от представителите на която живеят
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колективно в определени части на изследваните градове, както и
като общността в най-ранен етап на разпадане на традиционната
общностна нормативност, закономерно демонстрират най-големи
стойности на етническа идентичност. Между изследваните българи и
турци разликите в степента на етническа идентичност не са значими.

 Възрастово сравнение на степента на етническа
идентичност

 Сравнение на степента на етническа идентичност
по възрастови групи в цялата извадка

Много от горепосочените изводи и изведените възможни причини за
високите стойности на етническа идентичност при трите изследвани
групи се потвърждават и от резултатите от възрастовото сравнение
на степента на етническа идентичност. Дисперсионният анализ
показва, че няма взаимодействие между двата фактора - и
етническата принадлежност (F=11,45; p=0), и възрастта (F=7,39; p=0)
са значими фактори по отношение на степента на етническа
идентичност, при това влияещи независимо един от друг
(взаимодействие на двата фактора - F=0,12; p=0,97).
Средните стойности на степента на етническа идентичност се
запазват високи както при трите възрастови групи като цяло, така и в
рамките на всеки един етнос поотделно. Най-високи средни
стойности на етническа идентичност се наблюдават при най-младата
възрастова група от 18 до 24 години, като това се отнася за всяка
една от изследваните етнически групи поотделно.

Таблица 3. Средни стойности на степента на етническа идентичност по
възрастови групи

Възрастова
група

Етнос М SD

От 18 до 24
години Българи 55,86 6,08

Турци 53,94 6,03
Роми 58,46 7,17
Общо 56,11 6,67

От 25 до 35
години Българи 51,83 7,98

Турци 49,73 8,13
Роми 54,93 8,03
Общо 51,89 8,22
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Над 35 години
Българи 54,51 7,17

Турци 51,91 10,42
Роми 58,36 7,17
Общо 54,92 8,39

Таблица 4. Значимост на разликите в средните стойности на етническа
идентичност при трите възрастови групи

Възрастови групи Разлика в
средните р

От 18 до 24 години От 25 до 35 години
4,23 0

Над 35 години 1,19 0,27
От 25 до 35 години От 18 до 24 години

-4,23 0

Над 35 години -3,04 0,01
Над 35 години От 18 до 24 години

-1,19 0,27

От 25 до 35 години 3,04 0,01

Разликите в средните стойности на етническа идентичност са значими само
по отношение на възрастовата група от 25 до 35 години, като средната
стойност при нея е значимо по-ниска както от тази на по-възрастната група,
така и спрямо групата на най-младите.
Обяснение на наблюдаваната възрастова динамика в степента на
етническата идентичност може да се търси от една страна във връзка с
процесите на социализация, а от друга – във връзка със специфичните
житейски задачи, пред които личността е изправена в различните етапи от
живота си. Значимо по-ниските стойности на етническата идентичност при
възрастовата група от 25 до 35 години са показателни и очаквани, понеже
това е възрастта, в която хората в известна степен са откъснати от
социализиращото въздействие на своето семейство. Средната възрастова
група е тази, която е с най-големи перспективи в съвременната ситуация -
хората между 25 и 35 години в повечето случаи са намерили вече своята
житейска ниша, завършили са различни степени образование или
квалификация и могат да се усъвършенстват, да пътуват, да бъдат мобилни.
Наред с това, те са най-активни в търсене на своята реализация в житейски и
професионален план. В този смисъл, закономерно е именно тази възрастова
група да демонстрира най-слабо изразена етническа идентичност – в тази
възраст може да се очаква етноидентичността да е в най-голяма степен
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латентна, понеже тогава начинът на живот на хората не предполага акцент
върху етническата принадлежност.
При останалите възрастови групи обяснението на по-високите стойности на
етническа идентичност може да е съответно влиянието на родителите и
семейството при по-младите, като в това влияние се включва и предаването
на етническата идентичност на следващото поколение (Риза, 2011: 94-100), а
в групата на най-възрастните това е своеобразното обръщане към себе си и
своите корени, характерно за напредналата възраст, при което също играе
роля предаването на етническата идентичност на следващото поколение, но
вече в мотивационен аспект (пак там).

 Сравнение на степента на етническа идентичност
по възрастови групи при трите изследвани
етнически групи

Съгласно формулираните в началото хипотези, очакването е при
българите и турците да се наблюдават по-големи възрастови
различия в степента на етническа идентичност в сравнение с ромите.
Това очакване се оправдава – възрастта не е значим фактор по
отношение на степента на етническа идентичност, но в групите на
българите (F=3,16; р=0,05) и турците (F=2,50; p=0,09) се очертава
ясна тенденция и при по-голяма извадка да се окаже значим фактор.
При ромите от друга страна такава тенденция отсъства - влиянието
на възрастта като фактор е незначително (F=2,08; p=0,13). Значими
възрастови разлики се наблюдават при българи (р=0,02) и турци
(р=0,03) като и при двата етноса групата от 25 до 35 години показва
значимо по-ниска степен на идентичност от най-младата група, а при
ромите, макар че разлики има, те не са значими. С това и втората
част на хипотеза 1 се потвърждава.

ІІ. Мотивация за предаване на етническа идентичност
на следващото поколение при българи, турци и роми в

съвременна България
 Сила на мотивацията за предаване на етническа

идентичност на следващото поколение – сравнение
в междуетнически и възрастов план

Резултатите от изследването показват, че възрастта не е значим
фактор по отношение на мотивацията за предаване на етническа
идентичност на следващото поколение. И при трите етнически групи
мотивацията за предаване на етническа идентичност на следващото
поколение е силна, като значими разлики в средните стойности не се
наблюдават нито между отделните етноси в различните възрастови
групи, нито между възрастовите групи като цяло.
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Фигура 1. Средни стойности по скалата за сила на
мотивацията за предаване на етническа идентичност на
следващото поколение - общ бал по етнос и възрастова група
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Формулираната в началото хипотеза 2, свързана с възрастовите
различия в мотивацията за предаване на етническа идентичност на
следващото поколение, не се потвърждава. В  нито една от
възрастовите групи не се наблюдават статистически значими
различия в мотивацията за предаване на етническа идентичност
между различните етнически групи.

 Връзка между степента на етническа идентичност
и мотивацията за нейното предаване между

поколенията
Една от формулираните в началото хипотези е свързана с връзката
между степента на етническа идентичност и мотивацията за нейното
предаване на следващото поколение – допускането е, че силата на
мотивацията за предаване на идентичността нараства едновременно
с нарастването на степента на идентичност.
Резултатите потвърждават напълно хипотеза 3 – степента на
етническа идентичност се намира в положителна корелация с
мотивацията за нейното предаване на следващото поколение, като
тази корелация е налице не просто по отношение на цялата извадка
(r=0,654; p=0), но и в рамките на всеки един етнос поотделно
(съответно: r=0,637; p=0 за българите / r=0,639; p=0 за турците / и r=
0,667; p=0 за ромите).

ІІІ. Социалните дистанции между етносите в съвременна
България и връзката им с етническата идентичност и
мотивацията за нейното предаване между поколенията
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Социалните дистанции между етносите в страната са важен
показател както за междугруповите нагласи и отношения като цяло,
така вероятно и в по-косвен план за степента в която хората и
общностите са обвързани със своите етногрупови принадлежности, с
това в каква степен акцентират на своята идентичност и фаворизират
своята група за сметка на останалите.

 Взаимност на социалните дистанции между българите,
турците и ромите в съвременна България

Получените резултати показват несъответствие във взаимната
готовност за близост и взаимодействие между представителите на
трите групи.
В социалните дистанции спрямо ромите, българите и турците не се
различават значимо единствено по отношение на сключването на
брак с представител на ромския етнос и по отношение на
готовността да живеят в една страна с роми. По останалите четири
степени на близост и готовност за взаимодействие с роми българите
демонстрират значимо по-големи дистанции спрямо ромите. Ромите
от своя страна демонстрират значимо по-големи дистанции спрямо
българите в сравнение с турците по всички степени на близост,
освен готовността за брак с българин, където разликите не са
значими.
Разликите в социалните дистанции спрямо турците при българи и
роми са значими единствено по отношение на крайните степени –
готовност за брак с представител на турския етнос и нежелание за
каквото и да било взаимодействие, като и при двете дистанциите
проявявани от ромите са значимо по-малки в сравнение с тези
проявявани от българите. При останалите степени от скалата
разликите в социалната дистанция към турците между българи и
роми не са значими.
Единствените статистически значими различия в социалните
дистанции спрямо българите при българи и турци са по отношение
на готовността за сключване на брак. По останалите показатели,
отношението или дистанцията, проявявана от турците спрямо
българите не се различава значимо от отношението, проявявано към
българите от самите българи. По отношение на социалните
дистанции, проявявани от двете групи (българи и турци) спрямо
турците, представени в таблицата долу, се оказва, че разликите в
средните стойности при турци и българи са значими по всичките
шест показателя.
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Може да се направи извода, че готовността за сближаване е по-
характерна за общностите на турците и ромите (въпреки различията
помежду им) с оглед на тяхната мотивация да се интегрират в
българското общество и да реализират себе си като пълноценни
граждани на страната.
За общността на мнозинството близостта и взаимодействието с
етнически различните не е непосредствена житейска необходимост,
поради което социалните дистанции между българите и другите
етноси в страната не са толкова проблематични за самите българи.

 Социалните дистанции между етносите като фактор
за степента на етническа идентичност и мотивацията за

нейното предаване между поколенията
Във формулираната в началото хипотеза 4, бе допуснато, че
социалните дистанции спрямо даден етнос повлияват както степента
на етническа идентичност, така и силата на мотивацията за нейното
предаване на следващото поколение при групата, която е обект на
тези дистанции, поне в две насоки.
Първата от тях е свързана със засилването на етноидентичността и
мотивацията за предаването й заедно с нарастването на социалните
дистанции на другите спрямо дадената група.
За да се провери хипотезата, бе проведен регресионен анализ, като за
предиктор бе избран айтемът за най-голяма социална дистанция („Не
искам да имам нищо общо с…..“).
При зависима променлива степента на етническа идентичност
резултатите показват, че съществува значима положителна
зависимост между проявяваните към дадена група социални
дистанции и степента на етническа идентичност на нейните
членове. Нарастването на социалните дистанции спрямо дадена
общност има предиктивна стойност по отношение на засилването
степента на идентичност, като това важи не само за групата на
ромите (Веtа=0,26; р=0,02), но и за групата на българите (Веtа=0,38;
р=0), при това с доста по-голяма значимост.  При групата на турците
(Веtа=0,20; р=0,05) се наблюдава също значимо влияние на
социалните дистанции, независимо от по-ниската стойност на
коефициента.
При зависима променлива силата на мотивацията за предаване на
етническата идентичност на следващото поколение резултатите
показват наличие на тенденция за потвърждаване на хипотезата,
тоест коефициентите са близки до необходимите стойности, но не са
достатъчни да се потвърди хипотезата. Големината на социалната
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дистанция спрямо дадената общност има значима предиктивна
стойност по отношение на повишаване силата на мотивацията за
предаване на етническа идентичност на следващото поколение
единствено по отношение на етническата група на българите
(Веtа=0,30; р=0).
Втората насока на влияние на междуетническите социални
дистанции е свързана с възрастовите различия в степента на
идентичност и в силата на мотивацията за предаване на тази
идентичност на следващото поколение. Конкретното допускане е, че
възрастовата динамика или различие ще са най-малки в групата,
спрямо която социалните дистанции са най-големи, тоест в групата
на ромите. Обратното също може да се предположи, а именно, че
възрастовата динамика ще е най-голяма в групата, към която
демонстрираните етнически социални дистанции са най-малки.
За да се провери това, е необходимо да се сравнят разликите в
средните стойности на степента на етническа идентичност и на
мотивацията за нейното предаване при трите възрастови групи в
рамките на всеки етнос поотделно. Възрастта е значим фактор, който
влияе върху силата на идентичността при българите (F=3,16; p=0,05).
При турците има ясно изразена тенденция – с по-голям брой
изследвани лица е вероятно да се получи значим резултат (F=2,50;
p=0,09). При ромите възрастта не оказва влияние върху силата на
идентичността (F=2,08; p=0,13). Резултатите показват, че при
българите и турците се наблюдават значими възрастови разлики в
средните стойности на степента на идентичност, докато при ромите
такива няма. Този резултат като цяло подкрепя хипотезата, като
съдържателния аспект на тези разлики съответства на представените
до момента резултати - средната група (от 25 до 35 години) и при
българите, и при турците демонстрира значимо по-ниска степен на
етническа идентичност в сравнение с най-младите и също по-ниска
(макар и не статистически значимо) в сравнение с възрастовата
група „35 плюс“.
При ромите, в съответствие с формулираната първа подхипотеза на
хипотеза 4, възрастова динамика в степента на етническа
идентичност не се наблюдава. Потвърждава се допускането, че
при общностите, които са обект на по-големи етнически
социални дистанции, етническата идентичност се възпроизвежда
през поколенията в сравнително по-автентичен вид или поне без
значими междупоколенчески промени в нейната степен и сила.
Трудно е да се каже доколко социалните дистанции от страна на
другите общности провокират затвореност на общността-обект на
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дистанциите и доколко самата капсулираност на общността води до
по-голяма социална дистанция към нея от страна на другите.
Независимо от това обаче наличието на големи социални дистанции
към дадена група е фактор, засилващ както взаимното недоверие
между групите, така и нежеланието им за взаимодействие една с
друга, което води до по-голяма резистивност към акултурация и до
по-слаба динамика в етнокултурните процеси и явления.

По отношение на мотивацията за предаване на етническа
идентичност на следващото поколение при групите, които са обект
на най-големи и най-малки социални дистанции, резултатите са
точно обратните. Възрастта е значим фактор, който влияе върху
силата мотивацията за предаване на идентичност при турците
(F=4,02; p=0,02). При ромите се наблюдава тенденция – с по-голям
брой изследвани лица е вероятно да се получи значим резултат
(F=2,67; p=0,08). При българите възрастта не оказва влияние върху
мотивацията за предаване на етническа идентичност на следващото
поколение (F=1,07; p=0,35). В групата на българите не се наблюдават
значими възрастови различия в средните стойности на мотивацията
за предаване на етническа идентичност на следващото поколение,
докато при роми и турци значими разлики има. При етническите
турци средната възрастова група демонстрира значимо по-ниски
средни стойности на мотивация за предаване на етническа
идентичност на следващото поколение в сравнение и с двете други
възрастови групи. При ромите, които са обект на най-големи
етнически социални дистанции, значимите разлики са само между
най-възрастната и средната група, като възрастните показват
значимо по-силна мотивация за предаване на идентичност на
следващото поколение. При българите средната възрастова група
има по-ниски средни стойности на мотивация за предаване на
етническа идентичност и от двете останали възрастови групи, но
разликите са незначително малки.
Изводът, който можем да направим от получения резултат, е, че
между мотивацията за предаване на етническа идентичност на
следващото поколение и етническите социални дистанции спрямо
дадената общност не съществува предполаганата от нас връзка или
зависимост, с което втората подхипотеза на хипотеза 4 се
отхвърля.

ІV. Основни изводи и заключение
1. Високи стойности на етническа идентичност, независимо от
социалния и икономически статус, от степента на модернизация  на
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общностите – потвърждава се тенденцията за продължаващото
действие на идентификационните процеси в рамките на
етническите общности и значимостта на етнокултурните
маркери на автентична принадлежност в съвременното
мултикултурно общество;

2. Устойчивост на възпроизводството на етническата идентичност
през поколенията (в мотивационен аспект) - силата на мотивацията
за предаване на идентичността на следващото поколение е
сравнително константна (независима от конкретната
етнопринадлежност и възраст);

 Засилването степента на етническа идентичност се
съпътства със засилване на мотивацията за предаване на
тази идентичност на следващото поколение;

4. Несъответствие във взаимната готовност за близост и
взаимодействие между представителите на трите групи:
4.1. Българите, турците и ромите са в различна степен склонни
на взаимодействие едни със други.

4.2. Готовността за сближаване е по-характерна за общностите
на турците и ромите (въпреки различията помежду им) с оглед на
тяхната мотивация да се интегрират в българското общество и да
реализират себе си като пълноценни граждани на страната.

4.3. За общността на мнозинството близостта и взаимодействието с
етнически различните не е масова житейска необходимост, поради
което социалните дистанции между българите и другите етноси в
страната не са толкова проблематични за самите българи.

5. Установена зависимост между социалните дистанции и степента
на етническа идентичност - увеличаването на социалната
дистанция към дадена общност води до засилване степента на
етническа идентичност у общността-обект на дистанцията;

6. При общността, спрямо която социалните дистанции са най-
големи (в случая ромите), се наблюдава най-малка възрастова
динамика в степента на етническа идентичност - при общностите,
които са обект на по-големи етнически социални дистанции,
етническата идентичност се възпроизвежда през поколенията в
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сравнително по-автентичен вид или поне без значими
междупоколенчески промени;

7. Големите социални дистанции към дадена етническа група
провокират у тази група устойчивост към акултурация и
възпрепятстват процесите на взаимно приспособяване и интеграция.

Съвременното българско общество, в т.ч. и отделните етнокултурни
общности, от които то е съставено, безспорно са в процес на
преобразуване и приспособяване към духа на времето, към
необходимостите на постмодерния начин на живот и потребностите
на автономната, индивидуализирана личност. Тенденцията към
дезинтегриране на човешките общности – това отделният човек да се
отчуждава от своите общности на принадлежност, да става все по-
самостоятелен в своите житейски избори и в регулирането на своето
поведение и начин на живот, е налице в глобален мащаб. В
исторически план обаче е ясно, че тези човешки общности, особено
основаните на органични, фундаментални връзки между хората като
родство, език, култура, вярвания и пр. са надживели не една и две
актуални за времето си тенденции.
Известно е, че колективната, надиндивидуалната общностна психика
намира своето отражение по един или друг начин в отделните
личности. Така вероятно и социалната и социалнопсихична
обвързаност между представителите на една етнокултурна общност,
която представлява също надиндивидуално явление (като
кристалната решетка, свързваща отделните атоми и молекули в едно
цяло, както би се изразил Марк Бюканън), намира своя психичен
израз и в отделната личност под формата на етнокултурна
идентичност. В настоящият дисертационен труд се стремяхме също
и да покажем, че дори едни или други актуални условия да отслабват
или засилват тази етническа идентичност при отделни индивиди, то
на надиндивидуално равнище общностите съхраняват и
възпроизвеждат своя потенциал да свързват и обвързват своите
представители. Ако се върнем към метафората от физиката, бихме
могли да кажем, че както атомите имат своята валентност, така и
отделните индивиди, носители на дадена етнокултура, вероятно имат
своеобразната склонност или предразположение да се свързват с
други, сходни индивиди, изграждайки по този начин „веществото“,
наречено етническа общност. Тенденцията към дезинтегрирането на
човешките общности в съвременното общество е значимо социално
явление, но с настоящия труд се надяваме, че  поне до известна
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степен се доказва и развитието на паралелна друга тенденция –
засилване на общностните линии на развитие в обществото.
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Справка за основните приносни моменти в дисертационния
труд:

 Представяне на собствено концептуално решение за
изследване на връзката между феномените на
предаването на етническата идентичност между
поколенията;

 Разработен собствен модел на компонентна структура на
етническата идентичност;

 Създадена оригинална и широко приложима методика
за изследване на степента на етническа идентичност;

 Откриване на съществени закономерности във
въздействието на фактори като социалните дистанции,
върху степента на етническа идентичност на
общностите, които са обект на тези дистанции;

 Аналитично очертаване на детерминантите,
възпрепятстващи  развитието на взаимно приемане и
интеграция на малцинствата в обществото;

 Резултатите и изводите от изследването са от значение за
социалната практика – налице е потребността от
насочване към програми и политики за разширяване
контактите между етносите като предпоставка за
надграждане до обща, надетническа или гражданска
идентичност у представителите на различните етноси в
страната;
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