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ВЪВЕДЕНИЕ 

Две събития са оставили отпечатък в историята на взаимоотношенията между 

българи и български турци, а именно Османското господство и Възродителния процес. 

Османското владичество се отнася до историческия период от завладяването на България от 

Османската империя през 1396 г. до Освобождението на България през 1878 г. 

Възродителният процес се отнася до събитията между 1984 г. и 1989 г., когато българското 

правителство принуждава българските турци  да променят имената си или да се преселват. 

По данни от НСИ от последното преброяване през 2011 г. българите съставляват 

84.8%, а българските турци са най-голямото малцинство и наброяват 8.8% от населението 

на България. Тези две групи продължават да живеят заедно на територията на страната, 

въпреки отпечатъкът на историческите събития, които са преживели. Свидетели сме на 

бурни политически събития, в които често се засяга така наречените „етнически модел“, 

„етнически мир“ или „етнически въпрос“. Както и на прошки и целувки от страна на 

политически лидери относно тези събития. Дали това обаче не е само политическа игра и 

поредната манипулация преди избори? 

Основната теза на изследването е, че отбелязаните събития чрез чувството за 

жертва, което са предизвикали върху двете най-големи етнически групи в България, влияят 

върху поредица от социално-психологични фактори, определящи ефекти върху 

поведението им. Целта на дисертацията е да изучи и анализира взаимоотношенията на 

двете най-големи етнически групи в България на базата на историческата памет. В каква 

степен те се чувстват жертви и как това влияе на ежедневието им? Какви са връзките и 

зависимостите между степента, в която се чувстват жертви и силата на принадлежността 

към собствената им група (идентификацията) – дали българите се чувстват в по-голяма 

степен жертви от българските турци? Изследователски интерес представляват основните 

идеологии – степента, в която са готови да се подчинят на авторитети и да проявят 

толерантност (авторитаризъм RWA) и отношението им към неравентсвата в обществото 

(ориентацията към социална доминантност (SDO) и повлияни ли са те от степента, в която 

се чувстваме жертви. Демографските характеристики – (пол, възраст, степен на обазование, 

степен на религиозност) биха дали по-ясна картина при очертаване на евентуален профил 

на жертвата. Влияе ли степента, в която се чувстват жертви на отношението им едни към 

други (общите нагласи) на степента, в която едната група е склонна да приеме членове на 

другата за съседи, колеги или брачен партньор (социалните дистанции), прошката, вина и 

срам и др.  
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Анализът на резултатите би дал една по-пълна и задълбочена картина на 

взаимоотношенията на двете групи и проблемите, които стоят помежду им, както и 

конкретни стъпки и препоръки за преодоляването им.  

Проблемът за чувството за жертва на база на трудно разрешими конфликти и 

историческа памет се разглежда от сравнително скоро в изследователската литература.  В 

своите разработки Андригето, Бар-Тал, Чехажич, Халперин, Мазиота и др. разглеждат 

чувството за жертва в продължителни конфликти и последиците (в различни части на 

света), с които жертвите живеят дълго след приключване на конфликта (Andrighetto, 2012;  

Halperin, 2011; Bar-Tal, 2009, 2011; Cehajic, 2008; Mazziotta, 2014). Изследвания са правени 

за косовско-албанският конфликт (Andrighetto, 2012), за този в Босна и Херцаговина 

(Cehajic, Brown, 2008), за израело-еврейският конфликт (Vollhardt, 2009; Schori-Eyal & 

Halperin & Bar-Tal, 2014), за либерийските граждански войни (Mazziotta, 2014), за северно-

ирландския конфликт (Hаyes, 2001), (Myers, 2009), (Noor, 2008).  

Единственият учен, който работи с термина виктимизация в рамките на България, е 

проф. Пламен Калчев. Той е автор на книгите „Тормоз и виктимизация от връстниците“ 

(Калчев, 2003), „Скала за агресия и виктимизация от връстниците“ (Калчев, 2012). От 

заглавията на книгите става ясно, че посоката на разглеждане на виктимизацията е в 

юношеска възраст. Тя се разглежда като близка по значение и смисъл с тормоза и 

агресията. 

Понятията и преводът им, които са избрани за най-удачни, в настоящата 

дисертация са „victimhood“, което ще срещнете като „чувство за жертва“ и „victimization“ 

или „виктимизация“ - самият процес на превръщане на някого в жертва – ожертвяване.  

Глава 1. Теоретична част 

1. Чувството за жертва като явление и теоретичен проблем. 

1.1. Възникване и развитие на виктимологията като наука. 

Виктимологията се определя от И. Драпкин и Е. Виано като изучаването на 

„жертвите на престъпления и всичко, което е свързано с тях“ (Drapkin & Viano, 1974a), от 

Шафер като „изучаването взаимоотношението престъпник-жертва“ (Schafer, 1968), а от 

И.Л.Куташ и сътрудници – като „науката, която се занимава с жертвите“ (Kutash, 1978). 

Първият защитник на виктимологията като наука е Бенджамин Менделсон. Още 

през 40-те години обаче интересът към жертвите се засилва. Фон Хентиг твърди, че често 

съществува „престъпна симбиоза“ между жертвите и правонарушителите, като жертвата 
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стимулира правонарушителя към криминална реакция, насочена към нея. Той нарича тези 

жертви „активиращи страдалци“ и смята, че са четири типа: (1) такива, които желаят 

нараняване (подчиняващи се); (2) такива, които правят това, за да получат по-голяма печлба 

(затварящи си очите); (3) група, която си сътрудничи (допринасящи), и (4) тези, които 

провокират или подбуждат (търсещи си го). Менделсон разработва по-нататък 

концепцията, като разделя жертвите на шест категории на базата на степента на виновност. 

1. Напълно невинна жертва. 

2. Жертва с малка вина. 

3. Жертва, която е виновна колкото и нападателя. 

4. Жертва, която е по-виновна от нападателя. 

5. Изцяло виновни жертви. 

6. Въображаеми жертви (Mendelsohn, 1956). 

По естествен начин в тази проблематика се намесва и темата за справедливостта. 

Според Антоанета Христова справедливостта е смисъл и цел, която е вълнувала 

човечеството откакто светът съществува. Обвързаността ѝ  с нормите на морала и закона е 

нееднозначна през различните периоди на развитие. Или с други думи липсата на 

справедливост означава, че дадени човешки права са били нарушени. Вниманието към 

темата е разбираемо поради вплитането на общочовешки и културни представи за 

справедливостта и начина, по който трябва да се постига във всички сфери, където се 

регулират междуличностни и междугрупови отношения (Христова, 2007, 2008). 

Културата на виктимизацията е много близка до това, което Амитай Етзиони, 

социолог в Университета в Джорджтаун, нарича „индустрия на правата“ (Etzioni, 1987). 

Тази индустрия е събирателен термин за всички онези групи, които се борят за правата, 

като жени, малтретирани деца, малцинства, бездомници, експериментални животни, жертви 

на СПИН или нелегални имигранти. 

Разбирането за „правата“ и „жертвите“ са тясно свързани. Да се бориш за „права“ 

означава, че те са били нарушени и много често така се потвърждава статуса на жертва. За 

съжаление, често движенията за търсене на права виктимизират една група и напълно 

освобождават друга. Това, което изглежда благородно и справедливо - да защитаваш 

жертвите, може лесно да се превърне в обвинение и война. Когато това се случи се появяват 

конфликтите, несправедливостта и виктимизацията и възможността за разрешаване и 

стабилизиране на ситуацията става по-трудна (Zur, 1995). 

В своя статия Зур акцентира, че сме се превърнали в нация на жертвите, където 

всеки изпреварва другия, публично състезавайки се за статуса на жертва, и определяйки се 
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като оцелял. Много хора, които се възтановяват от  алкохолизъм в семейството или 

сексуален тормоз на работното място сравняват съдбата си с оцелелите жертви на Холокост 

през Втората световна война и жестокостите в концентрационните лагери. Днес е модерно 

да си жертва. Това е видно и от развлекателните предавания по телевизията, които 

показават съдбите на различни хора, претърпяли различни несправедливости (Zur, 1995). 

Фокусът на проблема не избягва и политиката. Политическата сцена представя 

много сходна картина. Враждата се увеличава с намаляването на близостта и увеличаването 

на сходствата между враждуващите страни. В същото време гражданските и 

освободителните войни на държави, които споделят обща граница често са по-жестоки, 

отколкото войните между народите, които не споделят обща граница (Keen, 1986; Zur, 

1991). 

Изследванията в сферата на причините, които формират насилниците, са друго 

много важно направление в развитието на проблема за виктимизацията. Правни, 

социологически и клинични данни многократно показват, че докато повечето насилници са 

били малтретирани като деца, не всички малтретирани деца стават насилници. В случаи на 

домашно насилие, изследванията показват, че както извършителите, така и жертвите 

вероятно произлизат от семейства,  в които те са били жертви или свидетели на 

последователна злоупотреба (Gelles & Straus, 1988; Viano, 1990). Очевидно е, че границата 

между жертвите и извършителите не е толкова ясна. Жертвите е вероятно да 

злоупотребяват или с тях да  се злоупотребява отново. Да бъдеш жертва в началото на 

живота без съмнение увеличава вероятността, че по-късно в живота един ще стане 

виктимизатор, жертва, или и двете. 

Така се появява и едно от определенията за виктимологията, като академична 

научна дисциплина, която изучава феномена и причинната връзка, свързана с 

виктимизацията. Виктимологията включва изучаването на предпоставки, уязвимости, 

събития, влияния, възстановяване и дава отговорите на хора, организации или култури, 

преживели виктимизация. 

Виктимизацията се определя като процес, в който хора, общества или институции 

са били ощетени или наранени по сериозен начин. 

2.1.Същност на понятието и условия за проявление на чувството за 

жертва 

Монтвил определя чувството за жертва като: индивидуално и колективно 

етническо състояние на ума, което се появява, когато традиционните структури, които 
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осигуряват индивидуалното усещане за сигурност и самоуважение чрез членството в 

определена група са разклатени от агресивни и насилствени действия на политически 

аутсайдери. Чувството за жертва може да се характеризира като крайно и постоянно 

чувство на смъртна опасност (Montville, 1990). 

Като допълнение и разширяване на понятието „чувство за жертва“ Сара Розенбърг 

изрежда основните компоненти, които се включват в него: 

- История, свързана с насилие, травматична агресия и загуби; 

- Убеждение, че изтърпяната агресия и насилие от врага са несправедливи; 

- Постоянен страх, че агресорът може да удари отново по всяко време; 

- Възприятие, че светът е безразличен към тежкото положение на групата на 

жертвата (Rosenberg, 2003). 

Бар-Тал пише, че чувството за жертва описва някои дълготрайни психологически 

състояния на ума, които включват вярвания (убеждения), нагласи, поведенчески тенденции. 

Те са резултат от директно или индиректно преживяна виктимизация от една страна, и от 

друга страна от нейното присъствие (поддържане) в личния репертоар. Или с други думи 

това е състояние, в което преживяната вреда и дълготрайните последствия се превръщат в 

елемент от личността на жертвата (Bar-Tal, 2009). 

Акино и Байрон разглеждат чувството за жертва като индивидуално 

себевъзприятие да бъдеш мишена, еднократно или продължително, от вредни въздействия, 

причинени от един или повече хора. В най-общ смисъл жертва е някой, който преживява 

нараняване, загуба или нещастие, като резултат от определено събитие или серия от 

събития (Aquino & Byron, 2002). 

Други учени (Bard & Sangrey, 1986) наблягат на елементи в психологията на 

жертвите, които са следствие от събитието, нанесло им вреди. Те посочват чувството на 

безпомощност и самосъжаление, неефективността на индивида, ниското самочувствие, 

безнадеждността, чувството за вина, загубата на доверие, смисъл и уединение, 

безотговорност, склонност да обвиняват и стабилен външен локус на контрол (в този 

случай, вярването е, че инцидентът е извън контрола и избора на дадено лице, и е в 

съответствие с "неконтролируеми" чувства).  И накрая, от особен интерес е констатацията, 

която показва, че повтарящите се случаи на изживяна виктимизация могат да предизвикат 

модел на поведение, изразяващ се в търсене на възмездие и цикличност на насилието (Bies, 

1997; Skarlicki, 1997). 
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 Бар-Тал прави и друг много важен принос към изследването на чувството за 

жертва. Той дефинира и условията за проявлението му. Твърди, че за да говорим за 

виктимизация трябва да са на лице следните условия: 

1. Да са причинени вреди; 

2. Потърпевшите да не се  чувстват отговорни за причинените вреди; 

3. Потърпевшите да не могат да предотврътят събитието; 

  4. Потърпевшите да се чувстват морално прави и да страдат от несправедливост; 

5. Потърпевшите да заслужават симпатия (Bar-Tal, 2009). 

Тези условия добавят важен аспект към обяснението за чувство за жертва. Те 

показват, че преживяването на събитие, нанесло вреда, не е достатъчно за появявянето на 

чувството за жертва. За да се появи това чувство е нужно да възприемем вината като 

незаслужена, несправедлива и неморална, като действие, което не може да бъде 

предотваратено от жертвата. Тогава се появява и нуждата от емпатия.  

В допълнение към различните специфични дефиниции се появяват и различни 

анализи за чувството за жертва. Например, съществува разбиране, че идеята за чувството за 

жертва предполага, че определени индивидуални или колективни права са били нарушени:  

права, като например правото на подслон и храна, или по-абстрактни права, като например 

правото на щастие, жизнено пространство, самоопределение и свободно изразяване на 

идентичността. Тази разлика води до друга диференциация, която подсказва, че някои от 

жертвите са ощетени материално (територия, имущество, физическо нараняване, убийство), 

докато другите жертви са засегнати от нематериалени загуби, като например увреждане на 

идентичност, различни психологически травми, загуба на сигурността и дори загуба на 

"старият" Аз (Confino, 2005).  Затова виктимизацията е не само обективна поява, но също 

така се основава на субективно преживяване, тъй като някои хора могат да дефинират себе 

си като "жертви" в обстоятелства, на които много други гледат като на част от ежедневието 

им (Garkawe, 2004). 

Чувството за жертва е свързано и с груповата идентичност. В своите проучвания, 

свързани с формирането на групова идентичност, Волкан твърди, че съществуват „избрани 

травми“ и “избрани слави“ (Volkan, 1977, 2004). Идентифицирането на тези травми е от 

съществено значение, защото в повечето случаи, групите не са успяли да прежалят загубите 

или да се оттърсят от преживяванията. Доказано е, че чувството за жертва се предава от 

поколение на поколение, независимо дали човек физически е преживял травма. Така че, 

независимо дали членовете на дадена група са били лично жертви, определени травми 

въпреки това се превръщат в “избрани травми“ на групата. Тези психични репрезентации 
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помагат за обединяване на групата и едновременно с  това за създаване на омраза към 

агресора. За да се премине от конфликт към мирно съжителство е необходимо групата да 

преживее вече отминалите травми и да се научи да вижда себе си в нова светлина и в нови 

взаимоотношения с другите. 

Интересен аспект на чувството за жертва е двойнствената природа на отношенията, 

които групите имат във връзка с тяхната роля на жертви. Наблюдава се общо нежелание и 

неспособност да се разделят с чувствата, които ги карат да се чувствата жертви.  Понякога 

дори възхваляват собствената си правота и убеденост, че са жертви, като се идентифицират 

силно с “избраните травми“ на групата и позволяват историята на групата като жертва да се 

превърне в иронична точка на сплотяване и идентификатор на групата. 

Под повърхността на груповата солидарност обаче, остава чувство на срам и 

отчаяно желание да се откъснем от стигмата “жертва“. Например, след Холокост 

израелските евреи изпитвали срам от това колко лесно Хитлер е успял за погуби толкова 

много от техните хора и те са искали да се дистанцират от тези събития. Вместо да бъдат 

подпомогнати оцелелите, на тях се е гледало с презрение (Rosenberg, 2003).  

Даниел Бар-Тал обяснява това поведение като опит израелците да намерят 

извинение за прекомерните мерки за сигурност и да напомнят на света, че те са жертви  

(Bar-Tal, 1992). 

Чувството за жертва въздейства и на самочувствието. Връзката между чувството за 

жертва и самочувствието е пряка. Когато хората се чувстват виктимизирани,  и 

самочувствието на групата намалява. Има доста изследвания за ефекта на ниското 

самочувствие във връзка с конфлитки и изграждането на мир, които помагат за разбирането 

на феномена чувство за жертва. 

По принцип самочувствието е предпоставка за психично здраве. Според Фишер 

ниското самочувствие създава по-високи нива на изкривяване на груповото възприятие  за 

другите. Когато групата възприема другите като много различни, “другите“ могат да 

изглеждат по-малко хора, което ги превръща в морално приемливи за унижение и дори 

убийство. Всеизвестно е, че омразата и насилието от нацистка Германия е непосредствено 

последвано от унижаването й след Първата световна война (Fisher, 1990). 

 

2.2.Видове чувство за жертва  

В литературата се срещат различни видове чувство за жертва. Различията са в 

зависимост от индивидуалното или колективно възприемане на чувството за жертва, от 

това дали пряко или косвено е преживяно дадено събитие. Съществува и специфика при 
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възприемането на чувството за жертва на база сравнение с друга виктимизирана група. В 

настоящата точка са разгледани съществуващите диференциации, оформени в следните 

групи: 

Директно и индиректно (косвено) чувство за жертва - Следва да се отбележи, 

че хората могат да изпитат вредата пряко или косвено. Това означава, че те могат да 

страдат психически или физически, или да са свързани с други жертви и следователно да 

чувстват непряка виктимизация (Bloomfield, 2004; Strobl, 2004). Съществува допускане, че 

най-практичен подход към разбирането на смисъла за чувството да си жертва е да се 

съсредоточим върху възприемането на неговият / нейният „неприятен” опит (Aquino & 

Bayron, 2002).  Тогава може да се каже, че чувството за жертва е психологическо състояние 

на лице, което само се възприема като жертва и се чувства като жертва, или пази в 

съзнанието си убеждението, че е жертва (Bayley, 1991; Sykes, 1992). 

Колективно и себевъзприемане като жертва - въпросът, който трябва да се 

повдигне, е дали чувството за жертва е въз основа само на самовъзприемане. Редица учени 

добавят друга гледна точка в анализа: гледната точка на социалната среда. Налице е 

"социално строителство" на чувството за жертва, което определя характеристиките на 

"жертвата" и тяхната социална среда и легитимира етикета (Holstein, 1990). След  като вече 

са  легитимирани, индивидите често правят усилия да поддържат този статус с течение на 

времето. В този дух, трябва да се отбележи, че позоваването на жертва, като социална 

конструкция позволява културна промяна в определението на пострадалия, според 

различния социално-политически контекст (Bloomfield, 2004). Виктимизация се случва в 

контекста на отношения и с определена среда или култура. Следователно, поведението на 

всеки участник трябва да се разбира в рамките на правното, икономическо, политическо и 

социално положение (Zur, 2005). 

Колективното чувство за жертва е основна тема в духа на конфликтите, 

приети от обществото като трудно разрешими и фундаментална част от колективната памет 

за конфликтите. (Vollhardt, in press). То е резултат от възприета умишлена вреда с тежки и 

дълготрайни последствия, причинени на групата от съперника в конфликта, вреда, която се 

разглежда като незаслужена, несправедлива и неморална, такава, каквато групата не може 

да предотврати. (Bar-Tal et al., 2009). Убежденията на обществото за виктимизацията на 

собствената ни група води до намаляването на чувства като вина, емпатия и отговорност. 

(e.g. Cehajic & Brown, 2008; Wohl & Branscombe, 2008).  В допълнение задължителен аспект 

на колективното чувство за жертва е това, че групата може да преживява това чувство в 

настоящия момент като резултат от вреди, нанесени в далечното минало, както отбелязват 
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Стоб и Бар-Тал: Групите кодират важен опит, особено тежки страдания в тяхната 

колективна памет и поддържат чувството за нараненост и несправедливост от поколение на 

поколение. (Stob & Bar-Tal, 2003). Като пример може да бъде посочен Холокоста, споменa, 

за който, заема централна част от еврейската идентичност и има огромен ефект върху 

начина, по който израелските евреи разглеждат израело-арабския конфликт (Zertal, 2005). 

Този спомен служи като основна бариера за постигането на мир.  (Hareven, 1983; Schori, 

Klar & Roccas, 2009). 

В едно от последните проучвания Шори-Ейал, Халперин и Бар-Тал разграниават 

„три пласта“ на колективното чувство за жертва – историческо колективно чувство за 

жертва, колективно чувство за жертва на общ конфликт, който продължава в момента 

и колективно чувство за жертва на събитие (Schori-Eyal & Halperin & Bar-Tal, 2014). 

Според тях първият и основен пласт е историческото колективно чувство за 

жертва. Много групи изпитват историческо колективно чувство за жертва като част от 

споделената им идентичност. Примери за историческо колективно чувство за жертва, могат 

да се открият сред поляците – които предвид геополитическото си място са засегнати 

неведнъж от военни конфликти (e.g., Jasiñska-Kania, 2007), сърбите, след разпада на бивша 

Югославия (Volkan, 1997), и евреите с Холокоста, което е едно от най-изследваните 

исторически събития от гледна точка на чувството за жертва (e.g., Bar-Tal & Antebi, 1992; 

Schori-Eyal, Klar, Roccas, & McNeill, 2014; Wohl &Branscombe, 2008).   

Конкурентно чувство за жертва – групи, които са в положение на дълги и 

изпълнени с насилие конфликти, са склонни да се състезават за различни материални и 

психологични ресурси, включително и за статуса на жертви (Кelman, 2008). Конкретно две 

състезаващи се групи винаги се конкурират в получаването на признание, че са жертва, че 

собствената група е била подложена на повече несправедливост и страдание от членовете 

на външната група, отколкото обратното (Noor, Shnabel, Halabi, & Nadler, 2012). Феноменът 

конкурентно чувство за жертва не се ограничава само до ситуации, в които две групи си 

съперничат. Несъперничещи си групи, които са жертва на един и същи (или на различни) 

причинител, могат да се сравняват и съзтезават на база на жестокостта от страданията. 

Например,  евреи и роми могат да се надпреварват  по степен на страдание, причинено от 

преследването на нацисткия режим. Също така, конкурентното чувство за жертва може да 

се зароди и в конфликти между индивиди или между материално или социално 

привилегировани или ощетени групи в рамките на едно общество (Galtung, 1969). 

По-задълбочен преглед на социалнопсихологичната литература в областта на 

природата на междугруповите отношения показва, че групите се състезават по между си. 
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Състезателните процеси са в сърцевината на междугруповите отношения, особено когато са 

предизвикати от конфликти за материални или социални ресурси (Blumer, 1958; Brewer & 

Brown, 1998; Hewstone,Rubin, & Willis, 2002; Pratto & Glasford, 2008; Sherif, 1966). 

 

2.3.Съвременни изследвания в областта на чувство за жертва. 

Както стана вече ясно, виктимологията е сравнително млада наука, а изследвания 

на феномена „чувство за жертва“ от социално психологична гледна точка се правят от края 

на миналия век, като интересът се засилва през последното десетилетие. Това може да бъде 

обяснено с множеството междуетнически конфликти в световен мащаб. Те могат да бъдат 

обобщени в две големи групи от гледна точка на изследваните случаи: 

1. Такива, които изследват различните видове чувство за жертва на база 

историческа памет. Това са изследванията за Холокоста, събитията в Косово, Босна и 

Херцаговина, Либерия и други места по света, където е съществувало събитие или 

поредица от събития, които са  оставили отпечатък в колективната памет на една или 

няколко групи в обществото.  

2. Такива, които изследват чувството за жертва в продължителни и трудно 

разрешими конфликти. Като пример могат да бъдат посочени Ирландия (ИРА), израело-

палестинския конфликт, Руанда и др. 

От гледна точка на изследвания аспект от проблематиката на чувство за жертва, те 

могат да се разделят на:  

1. Публикации, които представят изследвания на съдържанието, структурата и 

видовете чувство за жертва – Бар-Тал, Халперин и Бар-Тал, Клар, Ейал, Халперин, Бар-Тал, 

Нур;  

2. Публикации, които изследват процесите на помирение, като една част от тях се 

спира специално на ролята на контакта – Андригето, Чехажич и Браун; а други, които 

задълбочено изследват помирителния процес през призмата на израело-палестинския 

конфликт – Мазиота, Шнабел, Волхардт, Уорнър. 

 

2.4.Историческата памет в контекста на чувството за жертва 

 

След направения обзор на последни изследвания в областта на колективното 

чувство за жертва, като основа за развитието му може да бъде изведена историческата 

памет. Тя е особено актуална и в настоящата дисертация.  
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Историческата памет има важно значение за групите (Bilali, 2012). Историята е 

основна част в изграждането на собствения имидж на групата и служи за изграждането на 

общата съдба на членовете в групата (Billig, 1995). По този начин те затвърждават и 

груповата си идентичност. Историята също така помага за по-доброто разбиране на 

настоящето и оформя очаквания за бъдещето. Историческата памет е причина и за 

поддържане и изостряне на междугруповите конфликти (Devine-Wright, 2003).  

Колективната памет се определя като репрезентации на миналото, запомнени от 

членовете на обществото като история на групата и ѝ  осигурява нейната епистемична 

основа и цялост (Kansteiner, 2002). 

Друго определение за колективната памет дават Шуман и Скот (1989) – 

колективната памет е широко разпространено знание за минали социални събития, които не 

е задължитилено да са преживени лично, но са колективно създадени, чрез 

комуникативната функция на обществото. Тези социални репрезентации или споделено 

знание за миналото са разработени, разпространени и запазени в обществото чрез 

междуличностната и институционална комуникация. Социалните репрезентации на 

миналото са полезни на хората по ред причини.  

Първо, те поддържат позитивния имидж на групата, на която принадлежат.  

Второ, те запазват чувството за общност в групата и помага за по-дългото и 

съществуване (Bellelli, Bakhurst&Rosa, 2000).  

Трето, те осигуряват стабилност на груповите ценности и норми, като формират 

поведение, което характеризира групата  (Olick&Robbins, 1998).  

Четвърто, колективните спомени са символичен ресурс, който може да бъде 

политически мобилизиран, така че да лигитимира политически действия за настоящето и 

бъдещето (Liu&Hilton, 2005). 

Колективните събития водят с най-голяма вероятност до дългосрочна колективна 

памет или до серия от социални репрезентации за миналото, когато те:  

1) влияят на социалната промяна в дългосрочен период и са от социално значение в 

настоящето;  

2) са емоционално заредени;  

3) предизвикват масово социално споделяне;  

4) непрекъснато се разпространяват от средствата за масова комуникация и  

5) се свързват с колективно поведение и възпоменателни церемонии, които се 

организират съгласувано с институциите (Paez&Liu, 2011). 
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Във всички видове култури хората митологизират собствените им жертви и 

забравят за жертвите на другата група. Социалните репрезентации на историята могат да 

подхранват жестоки конфликти, защото съществува преживяване на вътрешногруповото 

страдание, което представя групата като жертва, а другата група като агресор и 

извършител. По този начин насилието се формира като легитимна форма на отмъщение. 

Социалните репрезентации на миналото могат да насърчат агресивни действия, в които 

войната и колективното насилие е представено като рационален и справедлив отговор за 

миналата агресия и по този начин предизвикват циклично конкурентно чувство за жертва. 

В настоящата дисертация се изследва чувството за жертва на база историческа 

памет. Важно е да се отбележи, кои са събитията, които са избрани като основа на 

историческата памет: 

1. Османското владичество се отнася до историческия период от завладяването 

на България от Османската империя през 1396 г. до Освобождението на България през 1878 

г. 

1. Възродителният процес се отнася до събитията между 1984 г. и 1989 г., когато 

българското правителство принуждава българските турци  да променят имената си или да 

се преселват. 

Без да се навлиза в подробни исторически факти, тези две събития безпорно са 

оставили най-голям отпечатък в историята на тези две групи. Това ще се види още по-ясно 

и при представянето на резултатите от интервютата, проведени като част от изследването. 

От тази гледна точка, се търси и връзката, която чувството за жертва има с други основни 

концепти в социалната психология.  

В представените изследвания в областта на чувството за жертва като основен 

фактор за намаляването му изпъква контактът. Доказано бе, че в общества, в които се 

осъществява продължителен и положителен контакт, чувството за жертва намалява. Това 

дава основание в изследователската част да бъде проверена връзката между контакта и 

чувството за жертва в български условия. Стъпвайки на контактната хипотеза, интерес 

представлява и връзката между чувството за жертва, нагласите и социалните дистанции. 

Социалните дистанции между етническите групи могат да се разглеждат като 

междуетническата готовност за осъществяване на социален контакт в сферата на 

съседството, колегиалните отношения, приятелство и семейни връзки. 

Разгледани са прошката, вината и срамът и как те влияят на чувството за жертва. 

Съществува общо виждане, че прошката е просоциален фасилитатор, процес, който 
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включва промяна на нагласата към нападателя. На база на направените изследвания ще 

бъдат проверени споменатите връзки и при българи и български турци. 

В основата на всички изследвания в областта на чувството за жертва, като основен 

нейн предиктор се счита идентификацията с групата. В настоящата дисертация този 

конструкт е от съществено значение, защото с негова помощ се търси и разликата в нивата 

на преживяване на чувството за жертва на българи и български турци. Идентификацията се 

разглежда в различни аспекти като национална, етническа, европейска и др. 

В следващата точка подробно се описват теорията са социалната идентичност, 

нейната производна теория за категоризацията и теорията за социалните репрезентации. 

 

2. Теории, обясняващи чувството за жертва 

Тъй като не съществуват отделни теории за чувството за жертва, след направения 

подробен анализ на множество теории бяха избрани три от тях, които могат да обяснят  

феномена „колективно чувство за жертва“, както и да помогнат в интерпретацията на 

резултатите. Фокусът на разглеждане на колективното чувство за жертва е от социално-

психологическа гледна точка и избраните теории  са едни от най-познатите и широко 

разпространени в тази област.  

 

1.2. Теория за социалната идентичност.  

 Теорията за социалната идентичност стъпва на основните понятия от теорията за 

груповия конфликт на Шериф (Sherif & Scherif, 1953; Scherif et al., 1961). Идентификацията 

със собствената група на принадлежност улеснява проявите на враждебност към другите 

социални групи, когато между тях е налице конфликт на интереси. На базата на двата 

исторически конфликта, които съществуват между българи и български турци и 

идентификацията им със собствената група може да бъде потърсен генезисът на 

възприетото чувство за жертва. Теорията за социалната идентичност дава ясно обяснение 

защо съществуват ясно очертани и непропускливи граници между двете групи и честата 

проява на враждебност от страна на мнозинството. Конфликтът на интереси, в случая е 

продиктуван от лошото икономическо състояние и на двете групи, а оскъдността на 

материални ресурси води до враждебност и взаимни обвинения на база на историческите 

събития. Членовете на мнозинството търсят причината за недоброто си състояние в това, че 

500 години не са имали своя държава и това е забавило развитието им. 

 Теорията за социалната идентичност свързва процесите на груповата 

идентификация и чувството на относителна независимост при обяснение на участието в 
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колективни действия, които водят до социална промяна. Този факт улеснява разбирането 

защо групите са склонни да обвиняват „другите“ за това, че са ги направили жертви и да 

оневиняват собствената си група, когато тя е направила жертви „другите“. Всяка група се 

фокусира върху преживените вреди и травми на собствената си група и омаловажава 

приченените такива на другата група. Този факт е предпоставка и за по-трудното 

прощаване на другата група, което е свързано и с намаляване на изпитване на вина и срам 

за действията на собствената група.  

 Процесът на категоризация няма единствено когнитивен характер, а преди всичко 

е социален по своята природа. Той изпълнява функцията да оправдава и обяснява 

взаимоотношенията между групите и да поддържа различните социални идентичности. 

Създадените образи за групите задълбочават преживяването на чувството за жертва. С 

помощта на категориите, образът на другата група се поддържа негативен и на него се 

преписват всички беди сполетяли собствената ни група. 

 Проведените изследвания в рамките на теорията за социалната идентичност от 

Ташфел показват необходимостта да се разработят различни стратегии за редуциране на 

предразсъдъците и дискриминацията между групите. Пример в това отношение е процесът 

на декатегоризация. Той се състои във въвеждането на различна категория за сравнение на 

членовете на групите, които са обект на предразсъдъци и дискриминация. Друга възможна 

стратегия би могла да бъде включването на собствената и на другата група в по-широка 

социална категория, чрез която да се създава нова обща групова идентичност. Третата 

стратегия се изразява в поддържането на различията между групите като същевременно се 

цели увеличаване на контактите между техните членове.  

Несъмнен принос на теорията за социалната идентичност е и това, че тя служи за 

основа, върху която възникват други теоретични модели, между които заслужава да се 

посочи теорията за категоризацията на Аз-а на Джон Търнър (Turner et al., 1987). Наред с 

посочените приносни моменти в теорията за социалната идентичност на Ташфел към нея 

се отправят и някои критики. Резултати от проведени емпирични изследвания (Abrams & 

Hogg, 1988) показват, че някои от основните твърдения на теорията като връзката между 

позитивната самооценка и процесите на сравнение с другите групи е противоречива и не 

еднозначна. Все още подлежи на изясняване до каква степен сравнението между групите в 

полза на собствената подкрепя самооценката на личността или до каква степен 

негативната оценка за собствената група намалява позитивния Аз-образ на личността. От 

методологична гледна точка се посочва, че проведените експерименти от Ташфел за 

необходимите условия за образуването на група са изкуствени. Заключенията, до които 
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достига Ташфел не винаги са подкрепени с  експериментални данни, а в много случаи те 

се основават на примери извлечени от социалната действителност.  

 В споменатите критики към тази теория може да се търси и начин за намаляване на 

преживяването на чувството за жертва. Сравнението на вредити, които ние сме причинили 

с вредите, които на нас са причинили и обективната им оценка може да доведе до елемент 

на прошка и преживяване на миналото. Много подходяща стратегия би била и 

декатегоризацията. Въвеждането на нова категория, с която създадените образи и на двете 

групи се сравнят, би дало една по-точна представа. Това би довело и до създаване на нови 

категории и за двете групи, които отчитат сегашното им състояние, предвид на 

отдалечеността във времето на историческите събития, формирали образите на групите. 

2.2 Теория за социалната категоризация 

Социално психолигичната теория на себекатегоризацията, предложена от Търнър 

намира отражение при разглеждане на взаимоотношенията между членовете на групата, 

социалната идентичност и споделянето на убеждения в рамките на групата. Споделянето на 

убеждения е един от основните елементи за формиране на групата и изразяване на обща 

социална идентичност, тъй като убеждения с определено съдържание всъщност определят 

групата. Индивиди, които определят себе си като членове на група, придобиват тези 

убеждения като част от процеса на деперсонализация и формиране на социална 

идентичност. Впоследствие те продължават да приемат различни убеждения, нагласи и 

емоции на база опита на тяхната група. Това е важен психологически механизъм, на който 

се основава и развитието на колективното чувство за жертва, между членовете на групата, 

които не са изпитали вредата лично. 

И двете теории разглеждат споделянето на убеждения от членовете на групата. От 

гледна точка на разглеждане на колективното чувство за жертва, това е една от главните 

причини да се използват именно тези две теории. Убежденията на жертвите играят 

съществена роля в цикличността на процеса на насилие. Ако те носят отрицателен заряд 

жертвата става извършител. Обективната история на виктимизацията е призната като един 

от факторите, които правят конфликтите трудно разрешими и неподатливи на мирно 

решение, като кара членовете на групата да се възприемат като жертви. По същия начин 

действа и усещането за несправедливост породено от вече преживяна виктимиация към 

определена група, което прераства в чувство за уязвимост и формира основата на трудно 

разрешимите конфликти. 
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Убежденията на жертвите имат определени характеристики. Първата е, че не е 

необходимо да са преживели виктимизацията лично. Хората реагират на настоящи събития 

и на събития, които са се случили преди поколения или дори векове, но са наранили 

членовете на тяхната група.  Това дава основание да приемем, че чувството за жертва се 

предава през поколенията, с помощта на разкази на членове на семейството, исторически 

книги, филми, политически речи, възпоменание на събитията и други.  

Чувството за жертва е свързано и с груповата идентичност. В своите проучвания 

свързани с формирането на групова идентичност,  Волкан твърди че съществуват „избрани 

травми“ и “избрани слави“ (Volkan, 1977, 2004).  

 Идентифицирането на тези травми е от съществено значение, защото в повечето 

случаи, групите не са успяли да прежалят загубите или да се оттърсят от преживяванията. 

Доказано е, че чувството за жертва се предава от поколение на поколение, независимо дали 

човек физически е преживял травма. 

Ето защо спомените за отминалите вреди остават живи и емоционално заредени и 

така оформят убежденията на обществено ниво, както и политизираните колективни 

идентичности на индивидуално ниво. Груповата идентичност е причината за мощна 

реакция дори когато вредите не са преживяни лично, защото силната идентификация с 

групата ни кара да приемем убежденията на жертвите на исторически травми като наши 

собствени. Разбира се, това зависи от значението, което индивида отдава на събитието и 

дали то е важно за него. 

Друга характеристика на убежденията на жертвите е, че те водят до интерпретация 

на настоящи събития като продължение на вече отминалите събития на преживяна 

виктимизация. По този начин и най-малкото напрежение може да доведе до ескалация на 

напрежението.  

Нещо повече появява се дори „тотално чувство за жертва“ в групи, в които 

вътрешногруповото страдание се възприема като уникално и несравнимо с никое друго в 

човешката история. 

2.3.Теория за социалните репрезентации 

Теорията за социалните репрезентации допълва теорията за социалната 

идентичност и категоризацията за разбирането в дълбочина на  чувството за жертва. 

Теорията за социалната идентичност и категоризацията помагат за ясното разграничаване 

на групите, съставянето на категориите за тях и формирането на убеждения, които са в 

основата на сплотеността на групите. Посредством конструиране на представи за различни 
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аспекти на реалността социални групи  съхраняват своето наследство под формата на 

идеологии, социален опит, вярвания и се предпазват от външни влияния. В този смисъл 

социалните репрезентации са и основа на колективната памет (Moscovici, 1988), на 

връзките‚ които крепят хората заедно‚ както и предпоставка за определено действие и 

ориентир за цялостното поведение. Това е причината дълго след приключване на конфликт, 

който е причина за преживяване на колективно чувство за жертва, то да не е забравено и да 

се препредава от поколение на поколение. Представите за историческото събитие се 

предават чрез историята, литературните източници, народното творчество, митове и 

легенди. Чрез тях се подсилват негативните черти на насилника и се възпява непримиримия 

дух и гордост на жертвата. Оттук се появява и отрицателното отношение към насилника. То 

рефлектира при взаимодействието на отделните групи и става основа за нови конфликти.  

С помощта на теорията за социалните репрезентации може да бъде обяснено 

изкривяването на познанието за миналото, сътворено и поддържано от отделни социални 

групи при определен исторически контекст. Връзката, която е направена с нагласите, 

обяснява и поведението на българите и българските турци. 

Глава 2. Изследователска част 

1.1. Дизайн на изследване 

 Изследването в дисертационния труд е проведено във връзка с реализацията на 

проект: „Динамична природа на междуетническите нагласи  в България: социално-

психологична перспектива“ („Тhe Dynamic Nature of Interethnic Attitudes in Bulgaria: A 

Social Psychological Perspective”), BSRP; финансиран от SNSF и съфинансиран от МОН; 

координиран от Институт за социални науки, Университет в Лозана, Швейцария и 

съизпълнител Департамент „Психология”, ИИНЧ – БАН. Продължителността на проекта е 

от април 2013 до март 2016.  

Първият етап от изследването включи запознаване със съществуващата литература 

по проблема и повторен анализ на резултати от вече проведени изследвания.  

На втория етап е създаден структуриран въпросник поотделно за различните 

етнически групи, включващ съответно 161 въпроса за българи и 137 въпроса за български 

турци. Бе направено пилотно изследване и след обобщаване на резултатите последваха леки 

корекции във въпросника.  

През третия етап се създаде и проведе дълбинно полуструктурирано интервю. 

Интервюирани бяха 20 българи и 10 български турци, които са участници и в изследването 
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от втория етап. Въпросите допълват и задълбочават разбирането за различните изследвани 

конструкти.  

1.1.1. Цел, задачи и хипотези на изследването 

България е страна с исторически създадено мултикулутрно общество. 

Непрекъснато се говори за етнически мир и толерантност и дори често се спекулира с тази 

тема, особено преди избори. Темата за справедливостта или по-скоро липсата ѝ  е доста 

чувствителна в съвременното общество. Присъствието на ДПС на политическата сцена 

(изледването е проведено преди създаване на партия ДОСТ) и нарастващия процент на 

гласоподавателите му през последните десетилетия.  

В исторически план две са събитията, които пораждат напрежение и недоверие 

между българите и българските турци. Османското владичество или историческия период 

от завладяването на България от Османската империя през 1396 г. до Освобождението на 

България през 1878 г. и Възродителният процес или събитията между 1984 г. и 1989 г., 

когато българското правителство принуждава българските турци да променят имената си 

или да се преселят. 

Свидетели сме на спорове как да се нарича периода, през който Османската 

империя е завладяла България – Турско/Османско робство, Турско присъствие и др. 

Възникват и разногласия и неразбирателства относно изучаване на турски език в училищата 

в смесените райони. Излъчването на новини на турски език по Българската национална 

телевизия също е често засягана тема в духа на тези отношения. 

До този момент взаимоотношенията на тези две групи остават неизследвани в 

социалнопсихологичен аспект, затворени подобно на тема табу.  

Целта на дисертацията  е да изучи и анализира взаимоотношенията на двете най-

големи етнически групи в България на базата на историческата памет. В каква степен те се 

чувстват жертви и как това влияе на ежедневието им.  

Какви са връзките и зависимостите между степента, в която се чувстват жертви и 

силата на принадлежността към собствената им група (идентификацията), степента, в която 

са готови да се подчинят на авторитети и да проявят толерантност (авторитаризъм RWA) и 

отношението им към неравентсвата в обществото (ориентацията към социална 

доминантност (SDO), как влияят демографските характеристики – (пол, възраст, степен на 

обазование, икономическо състояние). Влияе ли степента, в която се чувстват жертви, на 

отношението им едни към други (общите нагласи), на степента, в която едната група е 

склонна да приеме членове на другата за съседи, колеги или брачен партньор (социалните 

дистанции), прошката, вина и срам и др. 
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За постигане на целта на изследването са поставени следните задачи: 

1. Да се уставнови степента, в която българите и българските турци  се чувстват 

жертви на база историческа памет. 

2. Да се провери дали контактът в населените места, където двете групи 

взаимодействат често влияе на степента, в която хората се чувстват жертви. Намаляват ли 

социалните дистанции и положителна ли е общата нагласа в тези райони. 

3. Да се потърси връзка между степента на чувството за жертва и готовността за 

прошка, както и степента на изпитване на вина и срам. 

4. Да се провери дали силата на привързаност към собствената група 

(етническата идентификация), подчинението към авторитетите (авторитаризъм (RWA)) и 

приемане на неравентсвата (ориентация към социална доминантност (SDO)) при българите 

и българските турци влияе върху степента, в която се чувстват жертва. 

5. Да се направи профил на жертвата, с помощта на социално демографските 

характеристики. 

На база на литературния обзор, който беше направен за изследването на чувството 

за жертва се формулират следните хипотези: 

1. Очакваме българите да изпитват в по-висока степен чувство за жертва от 

българските турци на базата на историческата памет, заради по-големия брой жертви, по-

продължителния период  и размера на вредите от Османското владичество спрямо 

Възродителния процес. 

2. Очакваме чувството за жертва и социалните дистанции да намаляват, а 

общата нагласа да е положителна в райони, където съществува продължителен контакт 

между българи и български турци. Според Андригето (2012) продължителния контакт 

намалява преживяването на чувство за жертва. Според класическата контактна 

хипотеза колкото повече контакти имаме с „другите“, толкова по- голямо доверие 

общностите ще изпитват помежду си (Allport, 1954). Според  Волхардт (2015) по-

високите стойности на преживяна виктимизация предизвикват отрицателна нагласа и 

увеличават социалните дистанции. 

3. Очакваме повишаването на колективното чувство за жертва да води до 

намаляване готовността за прошка и намаляване на колективното чувство за вина и срам. 

(Вохл и Бранскомб 2008) 

4. Предполагаме, че етническата идентификация, ориентацията към социална 

доминантност  (SDO) и авторитаризмът (RWA) -  повлияват степента, в която преживяваме 

чувството за жертва. Според Бар-Тал (2009) идентификацията е предиктор за чувството 
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за жертва. Според  Лиу (2013) ориентацията към социална доминантност  (SDO) и 

авторитаризмът (RWA) корелират с историческите събития. RWA ще води до по високи 

нива на чувство за жертва, а SDO предполага по-ниски нива. 

5. Допускаме, че някои от социално демографските характеристики като пол, 

възраст, образование и религия оказват влияние върху степента, в която се преживява 

чувството за жертва.  

a. Процедура и методи на изследване 

Процедурата на изследването преминава през три етапа: 

1. Повторен анализ на съществуващи изследвания по темата за 

междуетническите отношения. 

2. Създаване на стандартизиран въпросник за българи и български турци и 

провеждане на теренното изследване. 

3. Създаване и провеждане на полуструктурирано интервю за задълбочаване на 

разбирането по темата. 

В изследването се използват количествени и качествени методи. След провеждане 

на пилотно изследване, данните за надеждността на някой от скалите наложиха 

трансформации. В окочантелния си вариант въпросникът за българи включва 161 айтема за 

българи и 137 за български турци. 

Чувството за жертва е измерено с адаптирана за български условия скала на 

Андригето и Халперин (2012)  и включва следните два айтема за българи: 

По време на Османското владичество, на българите са били нанесени вреди. 

По време на Османското владичество, много етнически българи са били 

подложени на физическо и психическо насилие от турците. 

За български турци: 

По време на Възродителния процес, на българските турци са били нанесени вреди. 

По време на Възродителния процес, българските турци са били подложени на 

физическо и психическо насилие от етническите българи. 

Изследваните лица от двата етноса отговарят на въпросите по 5-степенна 

Ликертова скала от „напълно несъгласен” до „напълно съгласен”. Двете твърдения, с които 

е измерено чувство за жертва се отличават с добра свързаност помежду си,  като 

измерените коефиценти на корелация са r =.84 за българската извадка и r =.75 за 

българските турци. 

Етническата идентификация мерим с адаптирана за български условия скала на 

Барет (2007), включваща следните айтеми за българи: 
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Често ли мислите за себе си като за част от българската етническа общност? 

Важно ли е за вас да сте част от българската етническа общност? 

Чувствате ли се близък/а с други представители на българската етническа 

общност? 

За български турци: 

Често ли мислите за себе си като за български турчин/киня? 

Важно ли е за вас да бъдете български  турчин/киня? 

Чувствате ли се близък/а с други български турци? 

Изследваните лица отговарят  на въпросите по 5-степенна Ликертова скала от „не 

изобщо” до „да напълно”. Надеждността на скалата се отличава с добри стойности, (α = .74) 

за българската извадка и (α = .78) за българските турци. 

Скалата за Ориентация към социална доминантност  (SDO) е на Сиданиус и 

Прато (1999) и включва едни и същи айтеми за двете извадки, съответно:   

Приемливо е някои групи да са на върха, а други – на дъното на обществото. 

Приемливо е някои групи да имат повече възможности в живота от други. 

На всички групи би трябвало да бъдат дадени равни възможности в живота. 

Нито една група не би трябвало да има надмощие в обществото. 

Трябва да се стремим да постигнем равенство между различните социални групи 

[според пола, етноса и религията]. 

Изследваните лица отговарят  на степента, в която са съгласни с твърденията по 5-

степенна Ликертова скала от „напълно съгласен” до „ напълно несъгласен”. Надеждността 

на скалата се отличава с добри стойности,  (α = .82)  за българската извадка и (α = .80)  за 

българските турци. 

Авторитаризъмът (RWA) е измерен със скала на Петигрю (2009) и включва 

следните айтеми и за двете извадки:  

За да се осигури законност и ред, би трябвало да се предприемат по-сурови 

действия срещу престъпниците и хулиганите. 

Спазването на законите и уважението към органите на властта са много важни 

ценности. 

Добре е да се доверяваме на решенията на съответните държавни и религиозни 

власти. 

Изследваните лица отговарят  на степента, в която са съгласни с твърденията по 5-

степенна Ликертова скала от „напълно съгласен” до „ напълно несъгласен”. Надеждността 
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на скалата показва стойности, съответно (α = .44)  за българската извадка и  (α = .66) за 

българските турци. 

Общата нагласа отново тестваме с един айтем, адаптиран за български условия от 

скала на Гимондет (2013): 

Какво е най-общо отношението Ви към българските турци/ българите, т.е 

представителите на мнозинството? 

Скалата за прошка на Нур (2008) е адаптирана за български условия и включва 

следните айтеми (α= .92): 

Етническите българи би трябвало да престанат да обвиняват българските турци 

за случилото се по време на Османското владичество. 

Търсенето на разплата с българските турци за случилото се по време на 

Османското владичество е важно. 

Етническите българи би трябвало да търсят начини да простят на българските 

турци, за да насърчат разбирателството в България. 

За български турци (α= .80): 

Българските турци би трябвало да престанат да обвиняват етническите българи 

за случилото се по време на Възродителния процес. 

Търсенето на разплата с етническите българи за случилото се по време на 

Възродителния процес е важно. 

Българските турци би трябвало да търсят начини да простят на етническите 

българи, за да насърчат разбирателството в България. 

Използвана е скала за колективна вина и колективен срам на Вохл и Брандскомб 

(2005), като е адаптирана за български условия и включва следните айтеми (α= .92): 

Етническите българи/Българските турци би трябвало да се чувстват виновни за 

Възродителния процес/Османското владичество.  

Етническите българи/Българските турци би трябвало да се срамуват за 

преживяното от българските турци по време на Възродителния процес/Османското 

владичество. 

Етническите българи/Българските турци би трябвало да се чувстват виновни за 

страданията на българските турци по време на Възродителния процес/Османското 

владичество.  

  Ние, етническите българи/българските турци, би трябвало да се 

срамуваме за Възродителния процес/Османското владичество. 
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Социални дистанции са измерени с адаптирана за български условия скала на 

Богардус (1967), със следните айтеми (α= .75): 

Бихте ли ....... приели български турци за съседи? 

   ... се съгласили да работите заедно с български 

турчин/туркиня? 

   ... сключили брак или живели заедно с български 

турчин/туркиня? 

За български турци (α= .67): 

Бихте ли...... приели етнически българи, т.е членовете на българското мнозинство, 

за съседи? 

   ... се съгласили да работите заедно с етнически 

българин/българка? 

  … сключили брак или живели заедно с етнически българин/българка? 

Въпросите, с които са измерени, вида и честотата на контакта са създадени за 

настоящето изследване и са: 

По ваши наблюдения, колко от хората, които живеят във вашия квартал, са 

български турци/българи? 

Колко често имате кратки контакти с български турци/българи, например, 

да размените няколко думи в автобуса/влака, на улицата, в магазина, в квартала и на 

други места? 

 Колко често тези кратки контакти са:..... приятно преживяване за Вас? 

      ... неприятно преживяване за Вас? 

Качествените данни получаваме от дълбинното полуструктурирано интервю. 

Интервюирани са 20 (10 в Стара Загора и 10 в Кърджали) представители на българската 

етническа група и 10 (в Кърджали) представители на българските турци. Въпросите в 

интервюто следват логиката на въпросника, като тук те са отворени. Задават се уточняващи 

въпроси. За нуждите на постигане на целта на изследването на дисертацията се използват 

въпросите в раздела за историческа памет, идентификация, контакт и вина. Въпросите за 

историческата памет са разделени за двете исторически събития и се задават и на двете 

етнически групи. 

 

3. Резултати 

Първа хипотеза: Очакваме българите да изпитват в по-висока степен чувство за 

жертва от българските турци на базата на историческата памет заради по-големия брой 
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жертви, по-продължителния период  и размера на вредите от Османското владичество 

спрямо Възродителния процес. 

Графика № 1 Разпределение на отговорите на  Графика №2 Разпределението на  

 въпроса По време на Османското владичество  отговорите на въпроса По време на  

/Възродителния процес на българите/    Османското владичество/ 

българските турци са били нанесени вреди.  Възродителния процес много 

етнически българи/български турци 

са били подложени на физическо и 

психическо насилие от 

турците/българите. 

 

 От графиките е видно, че повече от 70 % от българите напълно се съгласяват с 

твърденнието По време на Османското владичество/Възродителния процес на 

българите/българските турци са били нанесени вреди, докато процентът на българските 

турци, дали същия отговор, е под 40 %. Резултатите и при този въпрос са същите, дори 

амплитудата се увеличава още повече. Българите признават в по-голяма степен, че по време 

на Османското владичество много етнически българи са били подложени на физическо и 

психическо насилие от турците, в сравнение с българските турци, които смятат, че по време 

на Възродителния процес много български турци са били подложени на физическо и 

психическо насилие от българите. 

 За да се докаже хипотезата трябва да сравним статистически значима ли е разликата, 

която се получава в отговорите на първите два въпроса. С прилагане на Т – тест, сравняване 

по двойки (сравняване на независими извадки) (Таблица № 10), се установява наличието на  

значима разлика между българи и български турци, по отношение на колективното чувство 

за жертва. Средните стойности на двата въпроса са съответно М = 9,48 за българи и М = 

8,26 за български турци, което показва че и двете групи изпитват високи нива на 

колективно чувство за жертва, но все пак българите значимо повече. Тези резултати 

доказват първата хипотеза, че българите изпитват в по-висока степен чувство за жертва в 

сравнение с българските турци. 
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Втората хипотеза Очакваме чувството за жертва да намалява в райони, където 

съществува  контакт между българи и български турци, както и че съществува обратна 

връзка между колективното чувство за жертва и общата нагласа, и правопропорционална 

връзка между колективното чувство за жертва и социалните дистанции. 

 

Графика № 3 Средни стойности на чувство за жертва по райони 

 

Данните доказват, че 

колективното чувство за жертва в 

Кърджали е значимо по-ниско от 

това в Монтана и незначимо по-

високо от това в Стара Загора. 

Или казано с други думи, в 

Кърджали, където вероятността за 

контакт с българските турци е 

много по-голямa, колективното 

чувство за жертва е значително 

по-малко, отколкото в Монтана, където почти не съществува вероятност за контакт между 

двете изследвани групи. 

Графика № 4 Средни стойности на позитивен контакт на българи с български турци по 

райони 

Средните стойности за позитивен 

контакт са най-високи в Кърджали 

и областта и най-ниски в Монтана 

и областта. Това показва, че в 

районите, където възможността за 

контакт с българските турци е по-

голям, този контакт е 

положителен. 
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Чувство 
за 

жертва 
Контакт  

Графика № 5 Резултати от регресионен анализ – влияние на  контакта – чувство за жертва 

Налице е слаба отрицателна регресия. 

Може да се прогнозира, че при леко 

повишаване на  положителното 

отношение към турците, слабо ще 

намалее чувството за жертва. Резултатите 

показват, че когато общата нагласа на 

българите към българските турци е по-

положителна, това води до намаляване на 

колективното чувство за жертва при българите. Регресионният модел е приложим при F= 

11,457 и р= 0,001и  R2 = 0,20. 

 

Средни стойности на общата нагласа по райони 

Графика № 6 българи    Графика № 7 български турци 

    

Общата нагласа в Кърджали и областта е с най-висока средна стойност, което означава, че 

там българите имат по-положителна нагласа към българските турци в сравнение с другите 

две области, където е проведено изследването. Пост хок тестът за множествено сравнение, 

разкрива значимост на разликите между средните стойности в трите района. В Кърджали и 

областта общата нагласа на българите към българските турци е най-положителна, следвана 

от Стара Загора и Монтана. 

При българските турци нагласата е по-добра в районите, където се осъществява 

ежедневен контакт между двете изследвани групи. 
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Графика № 8 Резултати от регресионен анализ за връзката между обща нагласа и социални 

дистанции и колективно чувство за 

жертва при българи и български 

турци 

Регресионните модели са приложими 

при  F = 7,886 и р = 0,005 F = 15,474 и 

р = 0 

F = 9,679 и р = 0,002, F =  3,263 и р = 

0,072 - тенденция 

Налице е слаба отрицателна регресия. 

Може да се прогнозира, че при леко повишаване на положителното отношение към турците, 

слабо ще намалее чувството за жертва. Резултатите показват, че когато общата нагласа на 

българите към българските турци е по-положителна, това води до намаляване на 

колективното чувство за жертва при българите. 

При българските турци регресионният анализ показва, че увеличаването на 

положителната обща нагласа на българските турци към българите води до повишаване на 

колективното чувство за жертва.  

Регресионният анализ за влиянието на социалните дистанции върху чувството за 

жертва при българите показва, че повишаването на социалните дистанции води до 

увеличаване на чувството за жертва. При българските турци може да се говори за 

тенденция, тъй като тестването на регресионния модел показа стойности на F =  3,263 и р = 

0,072. 

Трета хипотеза Очакваме повишаването на колективното чувство за жертва да 

води до намаляване готовността за прошка и намаляване на колективното чувство за вина и 

срам. 

Графика № 9 Резултати от 

регресионен анализ на вина, прошка 

и срам върху чувство за жертва. 

Съществува значима, но много слаба 

отрицателна връзка между 

колективното чувство за жертва и 

прошката при българи. Или с други 
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думи, с увеличаване чувството за жертва, слабо ще намалее и склонността за прошка. При 

българските турци обаче този модел се оказва неприложим (F= 0,683 и р = 0.409), което 

означава, че не  се наблюдава връзка и зависимост между разглежданите променливи. 

От графиката е видно, че съществува отрицателната линейна регресия, която 

показва, че колкото повече се увеличава колективното чувство на жертва, толкова повече 

намалява вината и срамът при българи. С повишаване на колективното чувство за жертва 

ще намалява чувството за вина и срам.   

В извадката за българските турци, обединените в една променлива вина и срам, не 

показват връзка и влияние с колективното чувство за жертва. Когато се тестват отделно се 

появява значим резултат за връзка само между вина и колективно чувство за жертва. 

Данните разкриват слаба и отрицателна регресия между двете променливи, както и 

при българите, но тук силата на действие е по-малко. Когато колективното чувство за 

жертва се увеличава при българските турци, вината намалява, но в по-малка степен, 

отколкото при българите. 

Тези резултати напълно потвърждават хипотезата за българите. За българските 

турци, обаче се наблюдава отрицателна връзка само между колективното чувство за жертва 

и вина. 

Четвърта хипотеза. Предполагаме, че етническата идентификация, 

ориентацията към социална доминантност  (SDO) и авторитаризмът (RWA) -  

повлияват степента, в която преживяваме чувството за жертва. Според Бар-Тал (2009) 

идентификацията е предиктор за чувството за жертва. Според  Лиу (2013) 

ориентацията към социална доминантност  (SDO) и авторитаризмът (RWA) корелират с 

историческите събития. RWA ще води до по високи нива на чувство за жертва, а SDO 

предполага по-ниски нива. 

Графика № 10 Резултати от регресионен анализ на връзката между идентификация, 

SDO, RWA и колективно чувство за 

жертва при българи и български турци 

Идентификацията е значим, макар и да 

не е силен предиктор за колективното 

чувство за жертва при българите. С 

повишаването на идентификацията с 

групата, се повишава и колективното 

чувство за жертва. Резултатите от 
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обработката на данните в извадката за български турци, показват, че няма връзка между 

етническата идентификация и колективното чувство за жертва, (F=1,335 и р=0,249), но за 

сметка на това значим резултат е на лице при връзката между националната идентификация 

и чувството за жертва (F=12,173 и р=0,001) при българските турци. Те са интересни и 

показват, че колкото повече българските турци засилват националната си идентификация 

(чувстват се повече българи), толкова повече намалява чувството им за жертва.  

При проверката на тази хипотеза, наблюдаваме потвърждение за това, че 

идентификацията е предиктор за чувството за жертва. Задължително трябва да се отбележи, 

че при българите повишаването на етническата идентификация води до увеличаване на 

чувството за жертва, докато при българските турци повишаването на националната 

идентификация води до намаляване на чувството за жертва. 

Слаба и отрицателна значима регресия се наблюдава при връзката между SDO и 

колективното чувство за жертва при българите. Колкото повече се увеличават стойностите 

по скалата за ориентация към социална доминантност, толкова повече намалява 

колективното чувство за жертва в българската извадка. 

При проверка на същата хипотеза при българските турци не се наблюдава връзка и 

зависимост между стойностите по скалата за ориентация към социална доминантност и 

колективното чувство за жертва (F=1,822; р=0, 178). 

Регресионният анализ при тестване на RWA и колективното чувство за жертва 

показва, че колкото по-високи стойности се заемат по скалата за авторитаризъм, толкова 

расте и колективното чувство за жертва при българите. 

Този модел е адекватен и за българските турци (F=21,056 и р= 0 ,000). И при 

българските турци се наблюдава положителна линейна регресия или колкото повече се 

увеличават стойностите по скалата за авторитаризъм, толкова повече расте и колективното 

чувство за жертва. Тук обаче, това влияние е по-силно, отколкто при българите. Това 

показват по-високите коефиценти β и t при българските турци, сравнено с българите.  

 

Пета хипотеза. Допускаме, че някои от социално демографските характеристики 

като пол, възраст, образование и религия оказват влияние върху степента, в която се 

преживява чувството за жертва. 

Графика № 11 Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ на образованието и 

степента на религиозност върху чувството за жертва 
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След провеждане на 

еднофакторни дисперсионни 

анализи, значим резултат се 

получи единствено за степента на 

религиозност при българите (F= 

5,071 и р = 0,001). Това означава, 

че другите фактори като пол, 

възраст и образование не оказват 

влияние върху степента, в която българите изпитват колективно чувство за жертва. 

Степента на религиозност е фактор и при българските турци, макар и с по-малко 

влияние. Този резултат вероятно може да бъде обяснен с религиозните канони, 

проповядващи мир и разбирателство. Когато съществуват насилствени действия, те не са 

одобрявани от религията. При българските турци степента на образованост влияе върху 

колективното чувство за жертва. Българските турци с по-висока степен на образование 

имат по-високи нива на чувство за жертва. 

ОБОБЩЕНИЯ  

На базата на представените резултати могат да бъдат направени следните 

обобщения по хипотезите: 

1. Българите изпитват в по-висока степен чувство за жертва от българските 

турци на базата на историческата памет. 

2. Чувството за жертва и социалните дистанции намаляват, а общата нагласа на 

българите е положителна в райони, където съществува продължителен контакт между 

българи и български турци. Положителната обща нагласа, обаче води до увеличаване на 

колективното чувство на жертва при българските турци. 

3. Повишаването на колективното чувство за жертва води до намаляване 

готовността за прошка и намаляване на колективното чувство за вина и срам при българите. 

При българските турци само вината е фактор. 

4. Идентификацията е предиктор за чувството за жертва. При българите 

привързаността им към групата ги кара да изпитват по-високи нива на чувство за жертва, а 

при турците връзката е отрицателна. Колкото повече се увеличават стойностите по скалата 

за ориентация към социална доминантност, толкова повече намалява колективното чувство 

за жертва в българската извадка. Колкото повече расте желанието за групов ред (RWA) и 

при двете групи, толкова повече хората се чувстват жертви. 
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5. От социално демографските характеристики единствено религиозността 

влияе върху чувството за жертва и при българи и при българските турци. С най-ниски 

стойности за колективно чувство за жертва са хората, които по-скоро не са религиозни, а с 

най-високи са доста религиозните. Българските турци с по-висока степен на образование 

имат по-високи нива на чувство за жертва. 

Заключение, изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Като заключение може да се каже, че настоящето изследване на чувството за 

жертва в български условия е първото по рода си. Разгледано бе чувството за жертва от 

социално психологична гледна точка, като са представени определения и дефиниции на 

водещи изследователи, които работят в областта на чувството за жертва. Изяснена е 

същността на проблема за чувството за жертва, връзката и влиянието му с други понятия в 

психологията. На база на литературния обзор е изведена класификация на видовете чувство 

за жертва. 

Чувството за жертва е състояние, от което всички групи или индивиди би трябвало 

да се възстановят с оглед на нормалното протичане на живота им. Чувството за жертва не е 

само възприятие за собственото ни Аз, а възприятие на собственото ни Аз в система от 

взаимоотношения. Признаването на чувството за жертва като проблем е първата крачка към 

възстановяването. Част от този  процес  е възвръщането на самочувствието, възприемането 

на другите като човешки същества, които също са страдали. 

Необходимите елементи за възстановяване от травмата да си жертва са сигурност, 

пространство и време, в което групата да премине през скръбта, да възстанови силите си и 

накрая да се помири с врага. Друго необходимо условие е групата да се чувства сигурна, че 

няма да последва друга незаслужена агресия. Без да се осигури безопасност, процесът за 

преодоляване не може да започне. След като сигурността престане да бъде грижа, жертвите 

могат да започнат процеса по преодоляване с възпоменания и скръб (Herman, 1992; 

Montville, 1990; Volkan, 2004). Резултатите от изследването показаха, че българите са 

групата, която се чувства значимо по-виктимизирана от българските турци. Незначителна 

част от изследваните лица се чувстват застрашени, че тези събития могат да се повторят 

отново. Това дава основание за формиране на една по-сигурна и безопасна среда и 

преминаване към следваща стъпка от процеса за преодоляване на чувството за жертва. 

Жертвите усещат липсата на контрол върху собствените си съдби, както и 

невъзможност да променят положението,  в което се намират. Затова, както Херман 

посочва, с цел преодоляване на чувството за жертва, виктимизираните индивиди или групи 
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трябва да усетят, че възстановяват силите си и придобиват контрол върху себе си (Herman, 

1992).  

Възстановяването от чувството за жертва зависи и от прощаването на врага, както и 

от откриването на собствените ни неправилни действия и поемане на отговорността за тях. 

Най-добри резултати могат да бъдат постигнати ако процесът е взаимен и реципрочен. 

Трябва да е ясно, че някои от стъпките ще имат нужда от повторение.  

Едни от най-важните показатели за успешен възстановителен процес са: 

 Сигурност, лишена от насилие и унижение;  

От резултатите вече знаем, че контактите в райони (Кърджали и областта), където е 

концентрирано българо турско население, са ежедневие и те са позитивни. Контактите са 

представени като приятелства, в повечето случай дългогодишни и представителите на 

българското мнозинство желаят да продължат тези приятелства и в бъдеще. Също така, 

общата нагласа в Кърджали и областта е с най-висока средна стойност, което означава, че 

там българите имат по-положителна нагласа към българските турци в сравнение с другите 

две области, където е проведено изследването. Когато общата нагласа на българите към 

българските турци е по-положителна, това води до намаляване на колективното чувство за 

жертва при българите. Там, където същестуват възможности за контакт и взаимодействие 

между групата на българите и тази на българските турци, взаимоотношенията на двете 

групи са по-добри и социалните дистанциите по-малки. Всички тези данни ни показват, че 

не съществуват пречки (осигурена е сигурност, лишена от насилие и унижение среда) за 

преодоляване на колективното чувство за жертва. 

 Общо съгласие за историята на конфликта; 

Тази стъпка се явява крайъгълен камък в процеса към преодоляване на чувството за 

жертва. Въпреки, че са налице част от предпоставките описани в Контактната хипотеза на 

Олпорт (Allport, 1954), а именно че контактът, особено ако е продължителен и позитивен, 

дава възможност за поглед на ситуацията от гледната точка на другата група, а това от своя 

страна до преосмисляне на съществуващото до момента убеждение на индивида и неговата 

промяна, все още българите ревностно защитават статута си на жертва.  

 Общо признаване на отговорността, разкаяние и прошка. 

Резултати показват, че когато колективното чувство за жертва се увеличава при 

българите, вината намалява. При българските турци, вината намалява, но в по-малка 

степен, отколкото при българите. Качествените данни дават по-пълна картина на връзката 

между нивото на колективното чувство за жертва и вината. В отговорите на българите 

прави впечатление, че те обвиняват собствената си група за Османското владичество. 
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Отговорът „времето и историята“ е вид бягство от отговор и прехвърляне на отговорността 

на независещи от никого фактори. В отговорите на българските турци се вижда, че част от 

тях винят турското правителство директно, а други се застраховат като казват, че не са тези 

турци, които сега живеят в България. Струпвания на най-много отговори се наблюдават 

около мнението, че не може да се търси отговорност в минало време. Тези резултати ни 

карат да мислим, че съществува сближаване на позициите на двете изслeдвани групи, което 

е добра предпоставка за преодоляването на чувството за жертва. 

 Публични прояви на уважавани представители на групите, в които показват и 

демонстрират нов начин на взаимоотношения и разбиране. 

Със задоволство може да се отбележи, че в Кърджали това се случва от години. 

Всяко събитие – национални и религиозни празници се отбелязват с публични празненства, 

на които присъстват кметът на града, мюфтията и попът. Събитията се посещават и от 

българи и от български турци, които празнуват заедно. 

От всички изброени препоръки не се очертават съществени бариери за процеса на 

преодоляване на чувството за жертва. Нещо повече, стана съвсем ясно, че там където 

българи и български турци са в непрекъснат контакт, чувството за жертва е по-ниско. 

Като първото по рода си изследване на колективното чувство за жертва в България, 

то дава яснота по чувствителни и деликатни въпроси свързани с историческата памет. 

Резултатите будят интерес, но ниските стойности на някои от връзките предизвикват и 

въпроси свързани с това дали не съществуват фактори, непопаднали в настоящето 

изследване, които са причина за появата и на колективно „социално“ чувство за жертва. 

Като отправна точка за бъдещи изследвания могат да послужат резултатите на връзката и 

влиянието между ориентацията към социална доминантност (SDO) и авторитаризмът 

(RWA) и чувството за жертва тук и сега.  

Интересно би било да се проследи дали влиянието на медиите, чрез излъчването на 

турски продукции в най-гледаното ефирно време променя общата нагласа на българите, а 

оттам и отражението в нивата на чувство за жертва.  

Друга насока за бъдещи изследвания е дали опита за преврат и последвалите 

репресии на всички нива в обществото в Турция, както и множеството атентати, би дало 

повод за завръщане на повече български турци в България. Дали споделянето на техните 

неприятни преживявания ще предизвикат съчувствие у българите и намаляване на 

чувството им за жертва. 

Въпросите за размисъл остават отворени. 
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ПРИНОСИ 

1. За първи път у нас се изследва проблема „чувство за жертва“ през фокуса на 

историческата памет между мнозинството и една от малцинствените групи. 

Очертават се посоки за бъдещи изследвания; 

2. Адаптирана е за български условия методика за измерване на чувството за жертва на 

Андригето и Халперин (2012). 

3. Създаден е въпросник за полуструктурирано интервю за измерване на чувството за 

жертва. 

4. Резултатите очертават по нов начин проблема за паралелните идентичности, където 

се описват зависимости, които не са обсъждани в изследванията досега. Например, 

увеличаването на положителната обща нагласа на малцинството към мнозинството 

води до повишаване на колективното чувство за жертва – резултат, който може да се 

интерпрeтира през паралелната идентичност и съответната доминация във 

вътрешната й структура. Същото се отнася и до появата на националната 

идентификация, пред етническата като предиктор на чувството за жертва при 

малцинствената група.  
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