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Глава 1. Основни човешки права и свободи

В тази глава ще говорим за историята на правата на човека и философите и
декларациите, допринесли за създаването на списък с права, които днес считаме за
основни и съществени за хората. Правата на човека е наистина модерна концепция, която
се разработва от много философи, политици и известни мислители от древни времена до
днес. Не можем да си представим правата, които имаме днес, без да разсъждаваме за
всички събития, които са се случили до наши дни. Тази глава предоставя възможност за
преосмисляне на историята и нашето минало, за да продължим да изграждам е нашето
бъдеще в свят без военни конфликти.
Площадът Tien-an-men в Китай, т. наречената „Порта на небесния мир― и третият
по големина площад в света. Размерът му е 0,44 км² и точно отговаря на най-малката
държава в света - Ватикана. Площадът стана свидетел на някои ключови събития в наймноголюдната държава в света.

Историческа снимка – невъоръжен мъж пред танковете
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„Като ученик в гимназия ясно си спомням събитие, когато ученици от Пекин започнаха
да се събират там и мирно да изразят отношението си към корупцията, бюрокрацията в
държавната администрация, ограничените човешки права, лишаването от свобода и
преследването на граждани на Китайската народна република и др. В началото стотици
студенти се нуждаеха от диалог с правителството. Веднага след като гражданите се
присъединиха към студентите и броят на протестиращите нарасна рязко до хиляди,
комунистическата партия обяви военно положение на 20 май. Китайската армия беше
призована за въоръжена намеса и разпръсна протестиращите с танкове и стрелба през
нощта на 3 юни 1989 г. Ние не знаем броя на жертвите, но според китайския Червен
кръст от 2000 до 3000 души са загинали там по време на стрелбата. "
Снимката на репортера Ладислав Биелик, който засне мъж, разкъсващ ризата си
пред съветски танк през август 1968 г. в Братислава пред Университета Коменски, обиколи
света. На нея светът можеше да види ясно приликата с площада „Портата на небесния
мир― в Китай, който „беше много популярен― в западния демократичен свят и се смяташе
за символ на комунизма, но и на социалистическите страни и беше относително независим
от Съветския съюз, въпреки че за известно време загуби репутацията си.
Този период в Съветския съюз обаче, след като Михаил Горбачов дойде на власт
през 1985 г., имаше възрожденски процес на „гласност― и „перестройка― (прозрачност и
преструктуриране на руски език), който включваше становището, че гражданските права и
свободи са официално гарантирани от Съветската конституция и гарантират живота на
гражданите.
Процесът на демократизация естествено и постепенно засегна други страни в
Средна и Източна Европа, които според „стандартите― на западните страни не зачитаха
човешките права на своите граждани, както се изисква от „развития― западен свят. Крахът
на социалистическите страни започна през 1989 - 1990 г. и символизира забележителен
прелом в историята на 20-ти век.
„Какво представляват човешките права?― Лозунг, който често се чуваше, когато
демонстрантите извикваха към полицията в размирици през революционните години
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1989/90. Дори днес, в различни части на света, можем да видим тълпи от хора, които искат
от правителството да зачита едно нещо: Правата на човека!

Протестанти в защита на на Правата на човека
Правата на човека засягат по същество всеки отделен човек, те имат съществено
значение за неговото съществуване и качество на живот. Главна задача на държавата е да
осигури основните човешки права на гражданите поне в рамките на международните му
задължения и да ги прилага с вътрешни инструменти. Конституционната формулировка на
основните човешки права и свободи определя условията, които трябва да бъдат спазвани
от хората, държавата и обществото. Като цяло, правата на човека представляват
специфично пространство, избор и изпълнение на основни атрибути, които оформят
исканията на протестиращите.
Това са права, които имат предимство пред обществото, те са неотменими и
следователно са критерий за конституционалност. Обикновено те се класифицират като
граждански права. Тези права означават: свобода на мисленето, съвестта, словото,
религията, сдружаването, събранията, походите, организирането на протести и др. Хората,
които се позоваваха на такива термини и международни конвенции в бившия СССР и
неговите сателити, бяха жестоко преследвани.
Въпреки че конституциите на СССР(Съветския съюз) и CSSR(Чехословакия)
прокламираха, че основните права на човека са гарантирани, те решително твърдяха, че
гражданинът може да ги използва само в случай, че те не накърняват интересите на
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обществото, държавата и други лица. Концепцията за правата на човека, включена в
документите, има предимство пред свободата - въз основа на ограничения, за които
държавата е обвързана, a гражданин не може да бъде произволно арестуван напр. за
литература, забранена от държавните органи.
Основни права са тези, които произтичат от вашия статут в обществото, а не тези,
които могат да ви бъдат предоставени от друго лице. Диференциацията на основните
човешки и гражданските права се посочва в Декларацията за правата на човека и
гражданина и се основава на разликата на двата вида права: права, произтичащи от статута
на човека в обществото и права, които човек придобива от държава като гражданин.
Основните права и свободи са ограничени от свободите на други хора за общото благо на
обществото. Тези права защитават преди всичко човешкото същество, личността му от
произвол и злоупотреба с власт.
Освен защитната си функция, гражданските и политическите права дават
възможност на хората да влияят чрез собственото си поведение. По принцип правата на
човека определят индивидуалната свобода на гражданина, която може да бъде повлияна от
държавата само въз основа на закона и неговите граници. Същността на философията на
правата на човека е представена от идеята за връзката между индивида и властта.

1.1.

Природен закон – естествени човешки права

Естественото право е съчетание от права, типични за хората - те са вечни,
неизменни и универсални права, принадлежащи на човек. Тези права не идват от властта.
Когато естествените права са вписани в съдържанието на обвързващи документи, ние
говорим за правата на човека. Това е селекция от природни права, включени в
международните конвенции. Щом една държава приеме специфичен текст за правата на
човека в своята конституция и закони, правата на човека стават граждански права и
основни свободи.
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Въпреки че съществуват традиционните десет заповеди, които представляват
всички религии и създават някакъв универсален етос, самата концепция за правата на
човека е въпрос на съвременната история, когато хората са осъзнали безусловността на
своята личност, достойнството и свободата. Това са права, които принадлежат на хората.
Терминът се въвежда през 20-ти век. В миналото тези права се считат за „естествени
права― или „права на човек―. Естественият закон (субективният закон) принадлежи на
всички човешки същества, тъй като законите, управлявани от природата, съществуват
независимо от ефективния закон и ред. Въпреки този факт съществуват два въпроса:
1

Кои права са естествени?

2

Какво е необходимо за приемане или отхвърляне на естествените права?

3

Какво се изиисква за подкрепа на правата?
Приема се концепцията на специалистите по правни науки. Те твърдят, че

природните права могат да се развиват само там, където правните процедури
съответстват на духа и принципите на естествената справедливост. Това означава, че е
имало човешки закон и ред на държавната власт, които са спазвали законовия контрол.
Въпросът за природните права се анализира по-сложно от съвременната философия
на рационализма, особено от Джон Лок. Неговата концепция се приема като традиционна.
На него принадлежи концепцията за защита на живота, здравето, свободата и
собствеността. Той предлага тези права да бъдат считани за неотменими, особено правото
на живот. В противен случай някой (който и да е) може да твърди, че в някои държави въз
основа на социален договор всички хора ще се откажат от това право. Следователно те
биха оправдали масовото си клане. В такива случаи доктрината за природните права няма
да функционира според изискванията и съдилищата ще се позовават на закони.
Роджър Скрутън приема, че има две групи скептици, тези, които отказват самата
доктрина за природните права и тези, които предполагат, че съществуването на природни
права не може да бъде обективно рационализирано, но е естествено хората да вярват в
техния ефект.
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Джон Лок, за разлика от Т. Хобс, твърди, че човек преминава от естествен
(предполитически) статус към човешко общество, организирано от държавата, като хората
се отказват от част от свободата си - дават част от правата си на правителството да запази
социалния ред (спокойствие). Те не се отказват от всички права, за да могат да обжалват, в
случай че правителството има тенденция да репресира хората. Според Лок, Божият
природен закон (lex naturalis) определя, че никой не трябва да наранява живота на някой
друг, да уврежда здравето, свободата или имуществото му.
Този закон дава на всички естествени права (ius naturale): право на живот, свобода и
собственост и в същото време изисква всеки да зачита живота, свободата и собствеността
на другите. Именно „изпълнителният природен закон― е източник на конфликти в
естествения си статут. Това е причината, поради която хората се борят за мир, те
установяват този закон и създават политическо общество.
Лок подчертава значението на запазването на естествените права на живот, свобода
и собственост. От друга страна, създаването на политическо общество е по-добро за
защита на тези права. Те са неотчуждаеми и никой няма морално право да предостави
живота или свободата си на пълното разпореждане на някой друг. Хората обаче могат да
загубят тези права, в случай че нарушат правата на някой друг. Естествените права
доведоха до три сериозни последици в теорията на Лок.
1. Тъй като естественото право води до природни права за всички, никой не е длъжен да
бъде подчинен на политическите власти.
2. Запазването и защитата на природните права е основна функция на правителството.
3. Естествените права определят границите на държавната власт. Това означава, че
правителствата, които нарушават правата на своите граждани, губят послушанието на
хората и те могат да бъдат законно свалени.
През следващите три века тези политически последици бяха пренесени в така
наречените декларации за правата на човека. Например, през 1776 г. възниква
Американската декларация за независимос, където се твърди, че „всички хора са създадени
да бъдат равни, Създателят ги е дарил с особени неотменими права като право на живот,
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свобода и търсене на щастие―. През 1779 г. Френската декларация за правата на човека и
гражданина заявява „естествени и неотчуждаеми― права.
Доктрините за правата на човека от 20-ти век са потомци на либералната теория за
природните права. Много от тях използват термини като „естествено право― и „човешко
право―, без да правят разлика.
И така, декларациите от 18 и 19 век засягат декларациите от 20 век. Най-значимият
документ е Всеобщата декларация за правата на човека от ООН от 1948 г. и различни
договори и конвенци. Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г., която заедно
с Европейската социална харта създава Европейската харта за правата на човека и е
одобрена от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Съществуват и много други документи и институции, на които е необходимо
позоваване, като Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа през 1975 г. в
Хелзинки, която издаде така наречения Заключителен акт. Подписалите тези документи се
ангажираха да изпълняват предписанията им. Въпреки че прилагането на тези документи
не е всеобхватно, все още има специфично морално съзнание и международно обществено
мнение, което дискредитира държави, нарушаващи правата на човека.
Също така е важно да се споменат различни съдилища в нашите геополитически
условия: Европейският съд по правата на човека в Страсбург, Международният съд в Хага,
Европейската комисия по правата на човека и десетки международни документи, харти и
институции.
Като цяло е възможно да се каже, че след Втората световна война правителствата и
гражданите осъзнават извършените зверства и осъзнават, че е необходимо да се изгради
осведоменост и реална защита на правата на човека. По този начин, в съответствие с член
55 от Хартата на Обединената нация, „световното разбиране и приемане на правата на
човека и основните свободи за всички ще се развива―. В член 56 се казва, че държавитечленки на ООН „се ангажират да предприемат общи и индивидуални мерки за
сътрудничество с ООН, за да постигнат установяването на член 55―.
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1.2. Възникване на човешките права, исторически преглед

За кои права най-общо се твърди, че са човешки права? Въз основа на споменатите
декларации можем (в съответствие с енциклопедията на Блекуел) да говорим за шест
категории:
1. Право на живот. То може да се схване като право да не бъдете убивани, физически
атакувани, защитени от убийство при нападение и право на основни условия за живот и
минимални здравни грижи.
2. Свобода. Определя се в общ смисъл. Понякога това се схваща като право на определени
свободи, особено свобода на мисленето, словото, религията, събранията и движението.
3. Право на собственост. То е заемало важно място в ранното формулиране на закона и е
останало в повечето формулировки на 20-ти век, въпреки че в днешно време се схваща
като право с определени граници, особено в случай, че собствеността може да накърни
правата на общността.
4. Право на индивидуален статут на гражданина, напр. демократични и национални права.
5. Право на прилагане на закони, напр. право да не бъде арестуван произволно и право на
редовен пробен период.
6. Право на определени социални, икономически и културни ценности (право на
образование, социална сигурност, свободно време, жизнен стандарт, здравеопазване и др.).
Каталогът с основните права и свободи на човека е разделен на няколко групи, наречени
поколения права на човека:
Първото поколение човешки права възниква заедно с буржоазията и борбата им
срещу феодализма. Те трябваше да бъдат пряко послание към държавата и представляват
усилие на човек, който се освобождава от господството на държавата. Тези права
включват: право на живот, лична свобода, неотменимост на жилището, свобода на
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движение и мислене, защита на човешкото достойнство, свобода на религията.
Политически права: свобода на словото, право на информация, право на петиции,
избирателно право, събрания и сдружения.
Второто поколение човешки права е представено от икономически, социални и
културни права. Икономическите права включват особено свободата на собственост,
професия и предприемачество. Социалните права включват право на труд, заплащане на
работа, стачка, социална сигурност, здравна безопасност, семейна безопасност и подкрепа,
безопасност на майката и детето и право на пенсия и осигуряване за безработица.
Културните права включват право на образование, участие в културния живот на
обществото и свобода на научните изследвания.
Третото поколение човешки права следва Африканската харта за правата на човека
и народите (1981). Включва правото на мир, опазване на околната среда, природни
ресурси, право на нациите на самоопределение, защита на националните малцинства и т.н.
Правата на човека и свободите имат своя собствена дълга история. Те са древни
като създаването на идеи за зачитане на човешките права. Този период е свързан с
разбирането на Аристотел за природния закон, основата на Платон за социален договор и
идеите за свобода. Сократ, Платон и Аристотел, както и римската философия на
конституционното право се фокусират върху идеята за добро управление.
Основно софистите и стоиците приемат човешките права, свързани с раждането, в
техните космополитни нагласи. Според християнските правила естественият правен статут
на хората е свързан с идеята за „деца на един Бог―. Естествените човешки права се считат
за специфичен божествен закон. Значителен пример за поддръжник на тези идеи е Тома
Аквински, един от най-важните представители на древната схоластика. Той разглежда
вечния закон, чието частично проявление е естественото право, като основен елемент на
закона.
Английската Magna Carta Libertatum изигра специфична роля през 1215 г., защото
защитаваше обикновения закон срещу злоупотреби и вреди от кралското правосъдие.
Други подобни документи са датската Magna Carta от 1282 г., белгийската Magna Carta от
1188 г. и тиролската Magna Carta от 1342. Те признават стари права, привилегии, свободи и
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традиции, свързани с данъците, обявяване на война, заемане на важни държавни
длъжности, недосегаемост на лице и защита срещу произволен арест. Те могат да се
разбират като „договори, които касаят системата на управление―. Тези документи не
защитават никакви индивидуални права. Те обаче подкрепят идеите за ограничена
държавна власт посредством обективен закон.
През 16 и 17 век теорията за обществения договор има антиабсолютистки и
антирелигиозен характер. Опровергава се тезата, че държавата и действащите закони идват
от Бог, те са вечни и неизменни. Също така се посочва, че властта на владетела е резултат
от договор, който ги задължава да се грижат за благосъстоянието на гражданите.
Джон Лок представи идея, че животът, свободата и собствеността са естествени
права на човек, който е роден като равен и независим индивид и нито един обществен
договор не може да ги обяви за неефективни. Тъй като теориите на Дж. Лок представят
определяне на държавната власт и свобода и свободи на индивида, Дж. Лок, в интерес на
хората и техните права, изисква разграничаване на правата на законодателната и
изпълнителната власт. Тези идеи са разработени по-късно от Гл. Монтескьо в своята
теория за разделение на властта, която е била приложена в САЩ под формата на
президентско правителство, завършена от система от ограничения.
През 18 век тези идеи са изразени в документи с конституционен характер, особено
в САЩ и Франция. Първият документ от този вид е приет в американския щат Вирджиния
през 1776 г., а идеите му са споменати и в Декларацията за независимост от 4 юли 1776 г.
В Европа Декларацията за правата на човека и гражданина е приета през 1789. Тогава
подобен документ намира отражение в Конституцията на Белгия от 1831 г., Конституцията
на Австрия от 1867 г. и в други конституции. Тези документи определят минимална сфера
на индивидуалната свобода, която държавата не може да докосне. Това означава, че те
отразяват индивидуалистично отношение към правата и свободите на индивида.
Споменатите идеи за права и свободи имат своето основание в идеите за
естественото право и неговата индивидуалистична концепция. Те могат да произтичат от
принципа на неотчуждаемост и неприкосновеност на основните права и свободи.
Марксистко-ленинското

учение,

основа

на

всички

конституции

на

бившите
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социалистически държави след Втората световна война, имаше качествено различно
отношение към разбирането на статута на индивида в държавата и обществото. Това
учение има специфични атрибути като последователно отражение на класата, която е в
основата на държавата като институция, определяща правата и свободите, принципите на
колективизъм, социално равенство, водещата роля на марксистко-ленинската партия,
принципите на социалистическата собственост на средствата на производството, правата,
свободите и задълженията на гражданите.
Значително развитие на защитата на правата на човека възниква след Втората
световна война като реакция на сериозно нарушаване на човешките права от нацизма на
Хитлер и японския империалистически режим. Дори по време на войната общественото
мнение изисква организация и гаранция за зачитане на правата на човека на международно
ниво. Това е отразено в Атлантическата харта от 1941 г., Декларацията на ООН от 1942 г. и
Потсдамската декларация от 1945 г. По това време се формира силно убеждение:
зачитането на правата на човека е свързано с поддържането и гарантирането на
международния мир. Доказано е, че държавите, които не спазват правата на човека в
собствената си държава, са агресивни като цяло.
Основните човешки права бяха разглеждани по нов начин в Хартата на ООН от
1945 г. Хартата изискваше държавите да зачитат правата на човека и да си сътрудничат за
тяхната защита. Общото събрание на ООН прие Всеобщата декларация за правата на
човека на 10 декември 1948 г. Този документ включва 30 статии, които определят найважните права и свободи на човека. Това са право на живот, свобода и лична сигурност,
забрана на робство и крепостничество, право на равенство пред закона и същата правна
защита, гаранция за защита от произволен арест, задържане или депортиране, равни права
на жените, защита на семейството, право на собственост, свобода на мисленето, съвест ,
религия, реч, събрание и сдружаване, всеобщо избирателно право, право на социална
сигурност и други.
Декларацията обаче беше предмет на одобрение в зависимост от международно
обвързващи договори като Международния пакт за икономически, социални и културни
права и Международния пакт за граждански и политически права и неговия
незадължителен протокол.
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1.3.

Всеобща Декларация за Правата на човека – съвременен поглед
Член 1. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са

надарени с разум и съвест и трябва да действат един към друг в дух на братство.
Член 2. Всеки има право на всички права и свободи, изложени в тази декларация,
без каквото и да е разграничение, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия,
политическо или друго мнение, национален или социален произход, собственост, раждане
или друг статус. Освен това не се прави разлика според политическия, юрисдикционния
или международния статус на държавата или територията, към която принадлежи едно
лице, независимо дали е независимо, доверително, несамоуправляващо се или под някакво
друго ограничение на суверенитета.
Член 3. Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Член 4. Никой не може да бъде държан в робство; робството и търговията с роби са
забранени във всичките им форми.
Член 5. Никой не може да бъде подложен на изтезания или на жестоко, нечовешко
или унизително отношение или наказание.
Член 6. Всеки има право да бъде признат навсякъде като човек пред закона.
Член 7. Всички са равни пред закона и имат право без никаква дискриминация на
еднаква защита на закона. Всички имат право на еднаква защита срещу всякаква
дискриминация в нарушение на настоящата декларация и срещу всяко подбуждане към
такава дискриминация.
Член 8. Всеки има право на ефективно средство за защита от компетентните
национални съдилища за действия, нарушаващи основните права, предоставени му от
конституцията или от закона.
Член 9. Никой не може да бъде подложен на произволен арест, задържане или
заточение.
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Член 10. Всеки има пълно право на справедливо и публично изслушване от
независим и безпристрастен съд при определяне на неговите права и задължения и на
всяко наказателно обвинение срещу него.
Член 11. Всеки, обвинен в наказателно престъпление, има право да бъде считан за
невинен, докато не бъде доказан виновен съгласно закона в публичен процес, в който той е
имал всички гаранции, необходими за неговата защита. Никой не може да бъде виновен за
някакво наказателно престъпление поради някакво действие или бездействие, което не е
представлявало наказателно престъпление, съгласно националното или международното
право, към момента, в който е извършено. Нито ще се налага по-тежко наказание от това,
което е било приложимо към момента на извършване на наказателното престъпление.
Член 12. Никой не може да бъде подлаган на произволна намеса в неговия личен
живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на атаки срещу неговата чест и
репутация. Всеки има право на защитата от закона срещу такава намеса или нападения.
Член 13. Всеки има право на свободно движение и пребиваване в границите на
всяка държава. Всеки има право да напусне всяка страна, включително своята, и да се
върне в своята страна.
Член 14. Всеки има право да търси и да се ползва от убежище в други страни от
преследване. На това право не може да се позовава в случай на преследване, действително
произтичащо от неполитически престъпления или от действия, противоречащи на целите и
принципите на ООН.
Член 15. Всеки има право на гражданство. Никой не може да бъде произволно
лишен от гражданство, нито от правото да променя гражданството си.
Член 16. Пълнолетните мъже и жени, без никакви ограничения поради раса,
националност или религия, имат право да сключат брак и да създадат семейство. Те имат
равни права по отношение на брака, по време на брака и при неговото прекратяване.
Бракът може да бъде сключен само със свободното и пълно съгласие на желаещите
съпрузи. Семейството е естествената и основна групова единица на обществото и има
право на защита от обществото и държавата.
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Член 17. Всеки има право да притежава собственост самостоятелно, както и заедно
с други. Никой не може да бъде произволно лишен от собствеността си.
Член 18. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право
включва свобода да променя своята религия или убеждения и свобода, самостоятелно или
в общност с други лица, публично или частно, да изявява своята религия или вяра в
преподаване, практикуване и поклонение.
Член 19. Всеки има право на свобода на мнение и изразяване; това право включва
свободата да се застъпват мнения без намеса и да се търси, получава и разпространява
информация и идеи чрез всякакви медии и независимо от границите.
Член 20. Всеки има право на свобода на мирни събрания и сдружения. Никой не
може да бъде принуден да членува в асоциация.
Член 21. Всеки има право да участва в управлението на своята страна, пряко или
чрез свободно избрани представители. Всеки има право на равен достъп до обществена
услуга в своята държава. Волята на хората ще бъде в основата на властта на
правителството; тази воля се изразява в периодични и истински избори, които се
провеждат с всеобщо и равно избирателно право и се провеждат с тайно гласуване или
чрез еквивалентни процедури за свободно гласуване.
Член 22. Всеки като член на обществото има право на социална сигурност и има
право на реализация, чрез национални усилия и международно сътрудничество и в
съответствие с организацията и ресурсите на всяка държава, на икономическите,
социалните и културните права, необходими за неговото достойнство и свободното
развитие на личността му.
Член 23. Всеки има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и
благоприятни условия на труд и на защита срещу безработица. Всеки, без никаква
дискриминация, има право на равно заплащане за равен труд. Всеки, който работи, има
право на справедливо и благоприятно възнаграждение, гарантиращо на себе си и
семейството си съществуване, достойно за човешкото достойнство, и допълнено, ако е
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необходимо, с други средства за социална защита. Всеки има право да създава и да се
присъединява към синдикати за защита на неговите интереси.
Член 24. Всеки има право на почивка и отдих, включително разумно ограничаване
на работното време и периодични платени отпуски.
Член 25. Всеки има право на стандарт на живот, адекватен на здравето и
благосъстоянието си и на семейството си, включително храна, облекло, жилища и
медицински грижи и необходимите социални услуги, както и право на сигурност в случай
на безработица, болест , увреждане, вдовство, старост или друга липса на поминък при
обстоятелства извън неговия контрол. Майчинството и детството имат право на специални
грижи и помощ. Всички деца, независимо дали са родени в или извън брака, ще се ползват
от една и съща социална закрила.
Член 26. Всеки има право на образование. Образованието трябва да бъде безплатно,
поне в началния и основния етап. Началното образование е задължително. Техническото и
професионалното образование се правят общодостъпни, а висшето образование е еднакво
достъпно за всички въз основа на заслугите. Образованието трябва да бъде насочено към
пълното развитие на човешката личност и към засилване на зачитането на правата на
човека и основните свободи. Образованието трябва да насърчава разбирателството,
толерантността и приятелството между всички нации, расови или религиозни групи и да
допринася за дейността на ООН за поддържане на мира. Родителите имат право да избират
вида на образованието, което ще получават техните деца.
Член 27. Всеки има право свободно да участва в културния живот на общността, да
се наслаждава на изкуствата и да участва в научния напредък и неговите достижения.
Всеки има право на защита на моралните и материалните интереси, произтичащи от всяка
научна, литературна или художествена продукция, чийто автор е.
Член 28. Всеки има право на социален и международен ред, при който правата и
свободите, посочени в настоящата декларация, могат да бъдат напълно реализирани.
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Член 29. Всеки има задължения към общността, в която единствено е възможно
свободното и пълно развитие на личността му. При упражняване на неговите права и
свободи всеки ще бъде обект само на такива ограничения, които са определени от закона
единствено с цел осигуряване на надлежно признаване и зачитане на правата и свободите
на другите и за спазване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и
общото благосъстояние в демократичното общество. Тези права и свободи в никакъв
случай не могат да се упражняват в противоречие с целите и принципите на ООН.
Член 30. Нищо в настоящата декларация не може да се тълкува като предполагащо
за която и да е държава, група или лице, каквото и да било право да се занимава с каквато
и да е дейност или да извършва каквото и да е действие, насочено към унищожаване или
накърняване или неспазване на някое от правата и свободите, посочени тук.
В заключение, свободата за всички е необходима и гарантирането на правата на
човека във всяка държава трябва да бъде целта на нашите програми. Ние, като развити
страни, трябва да подкрепяме развиващите се страни, които се опитват да осигурят тези
права, за да бъдем развит, приобщаващ и демократичен свят. В следващата глава ще
говорим и за правата, по-специално за правата на жените, фокусирайки се върху
равенството между половете, статуса на жените, борбата на жените за равенство и т.н.
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Глава 2. Ролята на жените в борбата за равностойни права

ПРАВА НА ЖЕНИТЕ – ЧОВЕШКИ ПРАВА

В тази глава ще говорим за правата на жените, как те са се борили, за да имат
основни права и как те все още се борят, за да ги получат. Жените съставляват повече от
две трети от 750 милиона възрастни в света без основни умения за грамотност; жените
представляват по-малко от 30% от световните изследователи; и жените журналисти са в
по-голяма степен изложени на нападение, заплаха или физическа, словесна или дигитална
атака, отколкото техните колеги от мъжки пол.
ЮНЕСКО вярва, че всички форми на дискриминация въз основа на пола са
нарушаване на правата на човека, както и значителна пречка за постигането на Програмата
за устойчиво развитие до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие.
Посланието е ясно: жените и мъжете трябва да се радват на равни възможности,
право на избор, власт и на обучение и знания като равни граждани. Предоставяне на
момичета и момчета, на жени и на мъже на знания, ценности, нагласи и умения за
справяне с различията между половете е предпоставка за изграждане на устойчиво бъдеще
за всички.
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2.1. Положението на жените през вековете
От древността, в продължение на векове, жените в патриархалните общества са
били подтискани - лично и интелектуално поради религиозни постулати. Жените нямаха
право да участват в обществения живот, политиката, търговията. Те нямаха достъп до
образование, нямаха право на наследство и имаха много малко „граждански― права.
Еврейската религия изискваше жените да влизат в отделен вход в „Божия храм―.
Християнството забраняваше на жените да говорят в църквите и ги обявяваха за
олицетворение на самото зло.
Ислямът от своя страна направи жените затворници и те и тяхното имущество,
притежание на мъжете.
Жените в Древна Гърция са изцяло зависими от своите бащи, съпрузи, братя и дори
синове. Те нямат право да притежават земя или друг имот, нито да участват в
правителството. Бащите избират съпрузи за дъщерите си, даряват зестрата на съпрузите и
обикновено женят момичетата на 15 години за много по-възрастни мъже. У дома жената се
грижи за домакинството, управлява финансите, извършва цялата домакинска работа,
шиене, обработване на вълна и тъкане. Общественият й живот обаче е твърде ограничен тя може само да посещава приятелките си и да ги кани на гости.
В Древен Рим положението на жените не е било по-добро от това в Гърция. „Pater
familias― е главният, това е бащата. Всички уважават мнението му и момичетата се женят
дори на 12 години, като бащата дава зестрата на младоженеца. Този патриархален ред води
до стремеж на семейството за здраво момче при всяка бременност. Понякога отглеждането
на новородените момичета е неглижирано, което е причинявало фатален край и смърт!
В Буркина Фасо жените работят като роби, но почти нямат глас в обществото. Те
нямат право на образование, собственост върху земя и средства за производство, защото
това е привилегия, запазена само за мъжете.
В Гуджарат, Индия, жените едва ли имат шанс да закупят парче земя, малък бизнес
или превозно средство.
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Във фабрика за дънки в Китай стотици жени работят почти без пари, докато
продукцията им е скъпа за продажба в потребителските страни на запад. Жените не са
имали достъп до висше образование, както и до всички "обществени дела" и са били
интелектуално потиснати.
Културно-подтисническият стил е толкова общоприет, че мъжката класа твърдо
отказа да обърне внимание на „интелектуалното творчество на жените―. Така например,
Мария Кюри, има основна роля в откриването на ядрения разпад; но вместо това нейният
колега Ото Хан получи Нобелова награда за откритието, просто защото е мъж.

В периода на двете световни войни "новата жена", съчетаваща еротизъм (в услуга
на мъжа) с майчински инстинкт (в услуга на хората), се възприема като чужда на всякакви
социални проблеми и политически позиции. В допълнение към подигравките и
негативното отношение на мъжете, цялото общество защитава естествените функции на
жената като „майка и домакиня― и нищо друго извън тези сфери.
През 30-те години на миналия век идеите за раждането като призвание и свещен
дълг на жената се предават през фашистки модел. Насърчава се проактивна политика за
изграждане на нацията. Жените трябва да раждат бебета и да ги отглеждат, а мъжете
трябва да воюват безкористно на бойните полета.
Днес в „светските общества― жените все още не могат да заемат висши длъжности в
църкви, синагоги и джамии. Все още има редица професии и компании, в които мъжете и
жените не получават еднакви заплати за една и съща позиция на пазара на труда. В
популярната култура женските стереотипи все още се популяризират активно от
маркетинга и шоубизнеса. Половите стереотипи все още определят нагласите и живота на
много хора.
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В днешно време жените все още страдат от мъжката доминираща роля:
1. Аржентина най-накрая прие инициатива за узаконяване на абортите след
многодневни боеве. Понастоящем Уругвай, Куба и Аржентина са единствените страни в
Латинска Америка, където абортите са легализирани.
2. Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп предложи през май правителството
да спре да предоставя средства за контрацепция и аборт. Така наречената политика в
Мексико Сити изложи на риск повече от осем милиарда долара годишна помощ,
включително клиники, заразени с ХИВ в Етиопия, както и програми за намаляване на
бременността сред тийнейджърите в далечна Уганда, предупредиха активисти.
3. Кенийските депутати блокираха през ноември приемането на правило, според
което всяко трето място в парламента е запазено за жена.
4. През декември, по време на шестата годишнина от фаталното групово
изнасилване в Делхи, което предизвика възмущение по целия свят, беше арестуван
охранител, изнасилил тригодишно момиче, като му предложил лакомства.
5. 19-годишната омъжена Нура Хюсеин беше осъдена на смърт през май, след като
уби мъжа си, който се е опитвал да я изнасили. Първоначалната присъдата на Хюсеин
беше отменена след възмущението на света, но тя бе осъдена на пет години затвор.
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2.2. Борбата срещу дискриминация на жените и женски движения

Женските движения в Европа и Съединените щати започват да набират скорост в
края на 19 век. Жените започват да се борят за достъп до всички нива на образование и
професии и участие в политиката. Значението на феминизма не се фокусира изрично върху
сексуалното освобождаване на жените, а върху борбата за гражданско, професионално и
политическо равенство.
Движението прокламира равни права за мъжете и жените, правото да гласуват, да
придобиват собственост, да имат равни родителски права. Жените организират
демонстрации и шествия, стачки, за да покажат несъгласието си с неравностойните
условия, в които живеят, убеждават широката общественост да ги подкрепи в
благородната им битка.

Движението за женски избирателни права, наречено суфражизъм, постига успех - жените в
Нова Зеландия придобиват правото да гласуват през 1893 г. Французите и италианците
получават такова право по закон през 1945 г. и съответно 1946 г.
Първат жена лидер често се цитира като „първата феминистка― или „майка на феминизма―,
Мери Уолстоункрафт. Нейната най-известна творба „Оправдание за правата на жените― е
един от стълбовете на феминизма и движението за равенство на жените. Нейното мото е:
„Когато се сблъскате с двойните стандарти и ограничените възможности, трябва да
изминете своя собствен път―
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Елизабет Блекуел постигна отличието, като стана първата жена, спечелила медицинска
степен в САЩ. Тя отваря частен медицински кабинет в Ню Йорк.
Международният ден на жената се отбелязва ежегодно на 8 март.
Международният ден на жената се появи за пръв път от активистките на работническите
движения в началото на ХХ век в Северна Америка и в цяла Европа. Това е празник,
честван в много страни по света, в който жените получават признание за постиженията си,
независимо от националните, етнически, езикови, културни, икономически или
политически различия.

Осми март беше официално приет от ООН през 1977 г. като Международен ден на жената.
И въпреки че първоначално този ден беше възприет от социалистите, днес празникът
загуби политическия си цвят и се възприема като ден, в който можем да изразим любовта
и благодарността си към жените.
На този ден много защитници на правата на жените по целия свят носят лилави ленти.
Лилавият цвят е приет през 1908 г. като символ на справедливост и достойнство и днес е
моментът да помислим какво би било, ако нямахме право да гласуваме, да ходим на
училище или да живеем по собствена воля.
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2.4. Насилие срещу жени
Всяка година през ноември и декември в Европа и много други страни и региони се
провеждат събития в рамките на 16 дни срещу насилието на полова основа. Основните
цели на кампанията са борба с насилието, основано на пола и над жените, и „символично
свързване на насилието срещу жени и правата на човека―. По този начин основателите и
организаторите на кампанията подчертават факта, че насилието не е феномен, неутрален
по отношение на пола. В повечето случаи, особено по отношение на домашното насилие,
жертвите и извършителите представляват определен пол, обикновено съответно жени и
мъже.
Следват най-драстичните форми на насилие над жени:
- насилието от страна на интимен партньор е сексуално насилие, тормоз и всяко поведение
на настоящ или бивш партньор или съпруг, което причинява физически, сексуални или
психологически вреди. Това е една от най-често срещаните форми на насилие,
преживявано от жените в световен мащаб.
- Трафикът на хора е експлоатация на хора чрез средства като сила, измама, фалшиви
обещания или принуда. Това е отвратително престъпление, в което попадат милиони жени
и момичета по целия свят, много от които са сексуално експлоатирани.
- Женското генитално осакатяване включва процедури, които умишлено променят или
причиняват нараняване на женските генитални органи по немедицински причини. Освен
екстремната физическа и психологическа болка, практиката крие много рискове за
здравето, включително смърт.
- Детският брак обикновено означава край на образованието, призванието на момичето и
неговото право на избор. Изследванията потвърждават, че момичетата, които се женят в
детска възраст, са изложени на по-голям риск от насилие от страна на интимен партньор,
отколкото момичетата на същата възраст, които се женят по-късно.
Според Пиер Бурдийо, един от най-влиятелните европейски социолози, мъжествеността е
специфичен тип социална игра, в която насилието играе важна роля. С други думи,
(традиционната / доминираща) мъжественост е социално конструиран феномен, основан
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на няколко прояви, сред които физическата сила, агресията и насилственото поведение са
най-изявените. За Бурдийо насилието е една от различните „мъжки състезателни игри―, на
която мъжете се учат да играят като част от процеса на социализация.
Системата на ООН продължава да обръща особено внимание на въпроса за насилието над
жени. Декларацията на Общото събрание от 1993 г. за премахване на насилието над жени
съдържа „ясна и изчерпателна дефиниция на насилието над жени и ясна декларация за
правата, които трябва да се прилагат, за да се гарантира премахването на насилието срещу
жени във всичките му форми―. Той представлява „ангажимент на държавите по отношение
на техните отговорности и ангажимент от международната общност като цяло за
премахване на насилието срещу жени―.
Насилието срещу жени е пандемия, засягаща всички страни, дори тези, които са
постигнали похвален напредък в други области. В световен мащаб 35% от жените са
преживели физическо и / или сексуално насилие от страна на интимен партньор или
сексуално насилие извън партньорските взаимоотношения.
През септември 2017 г. Европейският съюз и Организацията на обединените нации
обединяват усилията си, за да стартират „Spotlight Initiative―, глобална многогодишна
инициатива, която се фокусира върху премахването на всички форми на насилие над жени
и момичета.
2.4. Равенство между половете
Европейският институт за равенство между половете (EIGE), през декември 2006 г.,
Европейският парламент и Съветът създадоха Европейски институт за равенство между
половете, със седалище във Вилнюс, Литва, с основната цел да допринесе и да засили
насърчаването на равенството между половете, включително интегрирането на принципа
на равенство между половете във всички политики на ЕС и националните политики.
(http://eige.europa.eu/content/rdc).
Жените и момичетата представляват половината от световното население и
следователно също половината от неговия потенциал.
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Равенството между половете, освен че е основно право на човека, е от съществено
значение за постигането на мирни общества с пълен човешки потенциал и устойчиво
развитие.

Освен

това

е

доказано,

че

овластяването

на

жените

стимулира

производителността и икономическия растеж.
За съжаление все още има дълъг път за постигане на пълно равенство на правата и
възможностите между мъжете и жените, предупреждава UN Women. Ето защо е от
първостепенно значение да се прекратят многобройните форми на насилие над жените и да
се осигури равен достъп до качествено образование и здраве, икономически ресурси и
участие в политическия живот както за жените, така и за момичетата и мъжете и
момчетата.
Също така е от съществено значение да се постигнат равни възможности за достъп
до заетост и до ръководни длъжности и вземане на решения на всички нива.
Понастоящем Организацията на обединените нации съсредоточава своята глобална
разработка върху представените 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР). Жените трябва да
играят критична роля във всички ЦУР, като много цели конкретно признават равенството
и овластяването на жените както като цел, така и като част от решението.
Цел 5, „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и
момичета― е известна като самостоятелна цел, тъй като е посветена на постигането на тези
цели. Необходими са дълбоки законови и законодателни промени, за да се гарантират
правата на жените по целия свят.
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Докато приемането на тази цел е удостоверено от 143 държави, които гарантират
равнопоставеност между мъжете и жените в техните конституции до 2014 г., други 52 не
бяха предприели тази стъпка.
Ярки различия между половете остават в икономическата и политическа сфера.
Въпреки че е имало известен напредък през десетилетията, средно жените на пазара на
труда все още печелят с 24% по-малко от мъжете в световен мащаб.

2.5. Светло бъдеще за жените
Декларацията, приета от Общото събрание на 10 декември 1948 г., потвърждава, че
„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права― и че „всеки има право
на всички права и свободи, посочени в тази Декларация, без разлика от всякакъв вид, като
раса, цвят на кожата, пол, език, религия, ... раждане или друг статус. "

Принципът, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за равен
труд, е залегнал в европейските договори от 1957 г. (днес: член 157 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)). Член 153 от ДФЕС позволява на ЕС да
действа в по-широката област на равни възможности и равно третиране по въпроси на
заетостта и професията и в рамките на това
Член 157 от ДФЕС разрешава положителни действия за овластяване на жените.
Освен това член 19 от ДФЕС дава възможност за приемане на законодателство за борба с
всички форми на дискриминация, включително въз основа на пола.
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Законодателството срещу трафика на хора, по-специално жени и деца, е прието въз основа
на членове 79 и 83 от ДФЕС, а програмата за права, равенство и гражданство, наред с
други, финансира мерки, допринасящи за изкореняването на насилието над жени,
основани на член 168 от ДФЕС.
Тъй като международното феминистко движение започва да набира скорост през
70-те години, Общото събрание обявява 1975 г. за Международна година на жените и
организира първата Световна конференция за жените, проведена в Мексико Сити. По
настояване на Конференцията впоследствие тя обявява 1976-1985 г. за Десетилетие на
жените на ООН и създава Доброволен фонд за Десетилетие.
Комисията по статута на жените (CSW) е основният глобален междуправителствен
орган, посветен изключително на насърчаването на равенството между половете и
овластяването на жените. Комисията (CSW) играе важна роля за насърчаване на правата на
жените, документиране на реалността на живота на жените по целия свят и формиране на
глобални стандарти за равенство между половете и овластяване на жените.
Ние, през 21 век, сме склонни да възприемаме жените на работното място и
женското лидерство като уникални за съвременната епоха. Това до голяма степен се дължи
на притока на работнички по време и след Втората световна война и увеличаването на
броя на жените, които завършват колеж и влизат в професионална кариера от средата на 20
век. Нашата история е пълна с иновативни жени лидери, които отбулязаха заележителни
достижения. Те служат като блестящи примери за това как можем да придвижим
движението на женското лидерство напред днес. Това са само някои от последните
примери за постижения в борбата за равни права на жените и мъжете:
1. На референдума в Ирландия през май избирателите категорично подкрепиха
смекчаването на законодателството за абортите. Почти половината от 56-те милиона
аборта, направени всяка година, не се извършват съгласно правилата за безопасност, което
води до смъртта на най-малко 22 800 жени, според глобално проучване на Института
Гютмахер през март.

33

2. Саудитска Арабия позволи на жените да шофират за първи път в историята си през юни.
Но десетки активисти, които настояваха за правото да шофират и да прекратят
попечителството на мъжете над жени, бяха арестувани малко след отмяната на забраната.
3. Етиопия избра първия си президент Сале-Уорк Зевед през октомври, а Меаса Ашефафи
стана първата жена председател на Върховния съд месец по-късно. Етиопия стана третата
африканска държава след Руанда и Сейшелските острови, чието правителство има равен
брой мъже и жени.
4. През януари Исландия стана първата държава, която забрани по закон да плаща на
мъжете повече от жените, като се определят глоби за всяка компания или държавна
институция с над 25 служители, които нямат държавно удостоверение, доказващо равно
заплащане.

5. Движението „Аз също― (#MeToo), което беше провокирано от разкриването на
сексуалната травма в Холивуд и стана известно по целия свят, доведе до началото на
разследванията и отстраняването на стотици влиятелни мъже от властови постове. В някои
части на Африка, Латинска Америка и Азия обаче кампанията му беше по-трудна за
разрастване до всички краища на континентите.

През декември 2015 г. Комисията публикува стратегическия ангажимент за
равенство между половете 2016-2019 г. като продължение и удължаване на Стратегията на
Комисията за равенство между мъжете и жените (2010-2015 г.).
Стратегическият ангажимент се фокусира върху следните пет приоритетни области:
• Увеличаване на участието на жените на пазара на труда и еднаква икономическа
независимост;
• Намаляване на разликите в работните заплати на мъжете и жените, разликите в доходите
и пенсиите и по този начин борба с бедността сред жените;
• Насърчаване на равенството между жените и мъжете при вземането на решения;
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• Борба с насилието, основано на пола, и защита и подкрепа на жертвите;
• Насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.
В заключение, жените са се борили през вековете, за да имат същите права както
мъжете, техният принос в света е неоспорим и те имат право да бъдат третирани по същия
начин както мъжете. Въпреки битката им, в днешно време има много причини, които не се
правят и те трябва да бъдат отстранени, за да се гарантира равенство по целия свят.
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Глава 3. Туризъм и етикет при пътуване: правила на поведение
3.1.

Етикет
Възприемана като комбинация от правила за добро поведение, думата "етикет"

датира от времето на крал Луи IV. В парковете на Версай бяха поставени надписи със
следния текст: „Забранено е ходенето по тревата―, което никой не е съблюдавал. Главният
градинар на двореца успява да убеди царя да издаде указ, в който да напомни, че
„етикетите―, т.е. трябва да се спазват забраните и правилата.
Способността да се живее в група датира от времето, когато хората започват да се
обединяват в общности. Съществуват различни форми на комуникация и поведение за
различните социални формации. С течение на времето много от тези форми се променят
или изчезват, но някои остават непроменени в продължение на векове. Вероятно
кроманьонецът не се е смятал за груб, когато е влачил жена си за косата.
Известно е обаче, че през Средновековието трубадурите са въвели изтънченост,
елегантност и нежност в любовта и деликатност в общуването между хората. В двора на
крал Луи IV изтънчеността стигна дотам, че се се е чукало на вратата, а надраскана с
нокътя на малкия пръст, който придворните специално започнали да оставят дълъг. В
наши дни дългият нокът на малкия пръст не е признак за благоприличие и добър вкус.
Етикетът се променя във времето и отразява най-добрите практики, които се
спазват от хората в определена епоха. Той съществува от древни времена, но в историята
на цивилизования свят периодът между ХVІ и ХІХ век в Европа се счита за най-наситения
от гледна точка на книги с правила за добро поведение. Това са не само съвети за това как
да се избегнат неприятни ситуации, но задълбочени насоки за морално поведение,
написани от възпитатели и съветници през различни епохи.
През 1530 г. Еразъм Ротердамски, философ, хуманист, богослов и филолог, един от
лидерите на съвременността, написва книгата „De civilitate morum puerilium („От
учтивостта до маниерите на детето ―), която ни дава представа за обичаи от онази епоха.
Етикетът, описан в ръководството, изглежда невероятен и дори шокиращ за съвременния
читател. Еразъм съветва: „Не се докосвайте под дрехите―, „Не докосвайте ръката, с която
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държите месото―, „Не плюйте на масата―, „Не си духайте носа в покривката, в ръкав или в
шапката си ―,„ Не слагайте обратно на чинията нещо, което вече е било в устата ви ―и др.
Добрите взаимоотношения се установяват чрез показване на внимание към другите
и познаване на кодекс за поведение, наречен протокол. За да съществува, всяка
организация или общество трябва да спазва правила за добро възпитание и цивилизован
диалог. Това важи и за отношенията между бизнес партньори, младежки организации и
официални и неформални групи. Необходима е комуникация между официални
представители на държавата за постигане на споразумение или участие в официални
срещи според дипломатически протокол.
В процеса на цивилизация изискванията за поведение на индивидите от
децентрализираните общества през Средновековието, всеки със свой владетел и
йерархична система, се променят значително със създаването на модерната държава. Тъй
като все повече хора трябва да се съобразяват с поведението на другите, системата на
поведение трябваше да бъде регулирана много по-строго и подробно, така че всяко
човешко действие да може да изпълнява социални функции. През Средновековието
емоциите са изразени открито и пресилено - радост, скръб, гняв, страх, дори
удоволствието от изтезанията и убийствата на враговете. Постепенно се утвърждават нови
изисквания: да се култивира сдържаност, да се изостави първичната инстинктивна природа
и да се отнасят внимателно към останалите. Тези изисквания за усъвършенстване на
поведението, самоконтрол и усещане за чувствата на другия трябва да бъдат придобити и
затова ги наричаме „втора природа―.
Днес хората, които владеят добрите нрави и правилата за добро възпитание,
притежават способността да живеят в хармония. Те са учтиви не само към определени
хора, но и към всички, с които общуват. Френският „savoir vivre― (да знаеш да живееш)
означава естествено поведение, съчетано с уважение към другите, зачитане на чуждата
свобода и отстояване на собствената свобода. Това умение трябва да бъде отричане на
егоизма, отхвърляне на високомерието.
Освободена от нелепата неестественост и изкуственост от минали епохи,
съвременната способност да общуваме естествено и искрено с хората около нас е като
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втората природа на социалната личност. И все пак при някои изключителни обстоятелства
понякога се чудим какво поведение да възприемем и как да се държим. Събраните тук
правила предлагат отговори на тези въпроси.
Идеята за добро поведение е модерна концепция, разработена в Европа в рамките
на нейната съвременна история. Етикетът, добрите нрави, се променят с течение на
времето или са различни в различните култури, но принципите в основата си са едни и
същи - внимание и уважение към другия, мисъл за другата. Етикетът, този кодекс на
поведение, който улеснява ежедневната ни комуникация, е част от езика на протокола, с
който участваме в комуникацията. Протоколът и етикетът са въпрос на вкус и мярка - те не
са набор от официални предписания, а задължение да осмислим и оценим нашето
цялостно присъствие. Думите, жестовете, облеклото, храненето трябва да съответстват на
идеята за добро поведение в обществото.
Съвременният човек има забързано ежедневие в днешния свят. Доста често
пропускаме важни и задължителни за етикета правила за поведение и общуване. Това
понякога се оказва пречка за осъществяването на нашите намерения, защото все още е
обичайно хората да бъдат учтиви един към друг в цивилизованото общество.
Характерни за бързия ритъм на живота са по-кратките форми на словесното
изразяване, което за хората, свикнали с по-бавно темпо на съществуване, се оказва проява
на грубост и липса на маниери.
Необходимо е да се овладее културата на общуване за постигане на цивилизована
комуникация между различни хора. Добрите маниери и учтивото поведение ще
допринесат за приятелско взаимодействие между хората. Този набор от общоприети
социални норми и правила се наричат етикет.
Добрите обноски са проява на ценностна система, основана на внимание към
другите, готовност за помощ, балансирани емоции и точен езиков израз.
Те са едно от най-важните неща при създаването на първи впечатления за човек.
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Спазването на определен етикет в ежедневното общуване и при специални случаи е
било в „старите времена― по-скоро задължително поведение, отколкото въпрос на личен
избор, а днес е израз на култура и добри обноски.
Трудно е да се следват съветите на някой друг относно етикета в ежедневието, ако в
обществото и семейството няма трайно придобити навици на поведение и общуване.
Придобиването им обикновено се извършва в детството и в семейната среда, подкрепено
от регулирани маниери в училище и по-късно - в областта на професионалната реализация.
По този начин, чрез личен пример и постоянство, проявявани от по-възрастни към помлади индивиди, е възможно да се създаде приемственост в усвояването на етикетните
правила.

3.2. Кратки лесни за спазване правила за спазване на етикет при поведение и
комуникация в забързания съвременен свят
• Проявявайте добра воля и уважение чрез изражението на лицето и усмивката си. Това
ще спомогне за избягване на неприятни преживявания, освен ако не срещнете
неразбиране от другата страна. В този случай нямате друг избор, освен да запазите
„добрата си воля― за себе си.
• Винаги поздравявайте учтиво, дори да ви е неудобно. Следвайки поздравителния
етикет, казвайки „Добро утро!―, „Добър ден!―, „Добър вечер!―, „Здравей!―,вие изразявате
приятелско настроение, с което желаете добро на някого. Ако не сте посрещнати с
подходящ поздрав, не настоявайте - очевидно сте станали „неугледни―, „незабележими―,
„недостатъчно забележителни― за човека или просто не са ви разпознали като познати.
• Проявете учтив интерес, но не и любопитство, когато се срещнете с някого или го
срещнете след продължително отсъствие - ако иска, той ще сподели повече за себе си.
Но ако започнат да ви питат за подробности от личния или професионалния ви живот,
бъдете сдържани и дайте ясно да се разбере, че не обсъждате подобни теми с въпросното
лице.
• Ръкостискането е приет израз на радост от среща или ново запознанство, от готовност
за сътрудничество и от желание за „добър начин― при сбогуване. По-често се използва
при срещи между мъже и по-рядко между жени, въпреки че в еманципираната
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съвременност това се случва все по-често. В случай че ви подадат ръка и искате да
избегнете ръкостискането, без да изглеждате груби, можете да се извините, че ръцете ви
не са чисти.
• Позволете на събеседника си да изразява своето мнение свободно по даден въпрос, без
да го прекъсвате, освен ако не се притеснявате, че нямате достатъчно време. В този
случай можете да гледате на часовника си като знак към другата страна, че разговорът
приключва за вас. Ако другата страна не е достатъчно любезна, можете да се извините за
прекъсването в края на следващото изречение и устно да обявите, че срещата е
приключила за вас.
• Етикетът за запознанства изисква да запознаете вашите приятели и познати с лицето
(лицата), което те не познават, когато сте на среща. Кажете имената им ясно, гледайки
лицата им и се опитайте да намерите обща тема за разговор, за да може всеки от тях да
се присъедини към разговора.

3.3. Тя и той

3.3.1. Джентълменът ходи отляво на дамата по официални поводи, в други случаи
дамата има право на избор или господинът ходи отстрани, което крие риск или опасност.
3.3.2. Ако една от ръцете на мъжа е заета с багаж, дамата ходи отстрани на свободната
му ръка. Мъжът е длъжен да вземе багажа на дамата, докато се разхожда по улицата.
3.3.3. Ако се качват нагоре, господинът отива на една крачка зад дамата, а когато слезе
по стълбите, отива пред нея.
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3.3.4. Дамата влиза първа в превозното средство, а мъжът излиза пръв и й подава ръка
(ако се познават). Обикновено се очаква добре възпитан мъж да предложи помощта си
на жена с тежък багаж или дете, което се качва на борда или слиза от борда на самолета,
но без да бъде натрапчив и невнимателен. Мъжът седи на свободно място само ако
наблизо няма жена, но той е длъжен да предложи мястото на своя познат, на бременна
или възрастна жена.
3.3.5. Пред отворена врата мъжът се отмества настрани и отстъпва на дамата да тръгне
първа, но ако вратата е масивна и тежка, мъжът отива напред. Дамата преминава първо
през въртящата се врата, но ако вратата е неподвижна, мъжът я придвижва внимателно,
минавайки напред, и позволява на дамата да мине след него.
3.3.6. Когато излиза от асансьора, мъжът дава възможност на дамата да излезе първа.
3.3.7. В случай, че мъжът е инициатор на посещение в ресторант, той поема плащането
на сметката. Ако това е предложението на дамата, разходите се очаква да бъдат поети от
нея, въпреки че в днешно време и двете страни предпочитат да споделят разходите по
сметката. Тогава е добре да имате предварително споразумение кой ще поеме разходите.
3.3.8. Когато двама мъже и жена вървят по улицата, тя трябва да е между тях.
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3.4. Туризъм и пътуване като източник за икономическа полза и европейско
социално сближаване
Туризмът играе важна роля в ЕС поради своя икономически потенциал и потенциал
за заетост, както и социалните и екологичните последици. Туристическата статистика се
използва не само за наблюдение на политиките на ЕС в областта на туризма, но също
така и на регионалните политики и политиките за устойчиво развитие. През 2015 г. едно
от десет предприятия в европейската нефинансова бизнес икономика принадлежи към
туристическите индустрии. Тези 2,4 милиона предприятия са наели приблизително 12,7
милиона души. Предприятията в отрасли с дейности, свързани с туризма, представляват
9,2% от заетите в цялата нефинансова икономика и 21,5% от заетите в сектора на
услугите. Делът на туристическите индустрии в общия оборот и добавената стойност по
разходи е относително по-нисък, като туристическите индустрии представляват 3,8% от
оборота и 5,7% от добавената стойност на нефинансовата стопанска икономика1.

Ако разгледаме нощите, прекарани в туристически квартири в партньорски страни през
2017 г. като количествен показател, свързан с икономическото въздействие на туризма,
можем да наблюдаваме как той може да се счита за ценен източник за третия сектор във
всяка държава:

12

EUROSTAT Statistics explained (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics)

42

• България 17,1 (милион нощувки, прекарани в страната от нерезиденти)
• Италия 210,7 (милион нощувки, прекарани в страната от нерезиденти)
• Словакия 5,3 (милион нощувки, прекарани в страната от нерезиденти)
• Испания 305,9 (милиони нощувки, прекарани в страната от нерезиденти)
• Норвегия 9,9 (милион нощувки, прекарани в страната от нерезиденти)
(Индикаторът включва както европейски, така и извън европейски гости).
Някои държави, като Испания и Италия, имат дългогодишна традиция на
туристическо посрещане, подчертана от броя на посетителите, но също така в другите
страни броят на гостите е уместен и насочва към интересни перспективи за напредък и
растеж за целия сектор .
Както и да е, тези данни, проучени от EUROSTAT, допринасят за подчертаването
на това как туризмът допринася значително за единната национална икономика и също
така представлява ключов фактор за местното развитие, както и много важно средство за
насърчаване и повишаване на знанията на тези страни не само сред хората идващи от цял
свят, но и сред самите европейски граждани.
Следователно, според казаното по-горе, можем да кажем, че за целия Европейски
съюз туризмът е много ценен източник, дори защото поддържа свободното движение на
гражданите сред всички страни членки и също така насърчава по приятен начин взаимното
познаване на няколко места, природни и исторически забележителности, различни местни
културни наследства и социални навици, както и тяхното разбиране и уважение.
Едно от най-големите предимства на пътуването е възможността да изживеем
различни култури и начин на живот, като ни накара да осъзнаем как всички те
принадлежат към един и същ европейски корен, как сме „обединени в многообразието―.
И точно това разнообразие трябва да подтикне всички нас като пътуващи да се
грижим за спазването на етикетите за пътуване, за да зачитаме обичаите, традициите и
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хората, когато сме в чужбина. Когато пътуваме, трябва винаги да имаме предвид, че сме
„гости в чужд дом―, така че трябва да се държим съответно.
Тъй като все повече хора днес започват да пътуват, жизненоважно е да се
гарантира, че туризмът не нарушава дестинациите и живота на местното население,
особено с оглед на нарастващите мерки за свръхтуризъм, анти-туристическите протести и
нарастващите анти-туристически настроения в цяла Европа .
За да подчертае значимостта на тази особена нужда, Европейският съюз и Световният
съвет за пътувания и туризъм (WTTC2) работят заедно в усилията си за повишаване на
осведомеността за добрите маниери сред пътуващите, за да ги направят по-отговорни в
поведението си на пътници.

3.5. Как да станем по-отговорни туристи
Туризмът може да има голяма социална, културна и икономическа стойност за
всички участващи - гости и посетителя. Всичко зависи от типа пътешественик, който сме,
така че от нас зависи да бъдем социално отговорни и културно отворени.
Изследването на нова дестинация и потапянето в културата на нейните граждани е
изключително полезно преживяване. Но може да бъде още по-полезно, ако ние като
пътници се погрижим да спазваме обичаите и етикета на пътуванията на местата, които
посещаваме. Така че, докато пътувате, наистина е важно да бъдете внимателни и да
запомните, че местните жители по същество ни приютяват в родната си страна.

2

WTCC - The World Travel & Tourism Council (WTTC) is the body which represents the Travel & Tourism private
sector globally. Its Members include over 170 CEOs, Chairs and Presidents of the world’s leading Travel & Tourism
companies from all geographies covering all industries. WTTC works to raise awareness of Travel & Tourism as one
of the world's largest economic sectors, supporting one in 10 jobs (319 million) worldwide and generating 10.4%
(US$8.8 trillion) of world GDP in 2018. WTTC conducts research on the Economic Impact of Travel & Tourism in 185
countries for nearly 30 years. WTCC makes also publications in the field of interest with European Commission,
such as: “EU_Tourism_Trends_LowResolution_emails” Publication prepared in the framework of the cooperation
between UNWTO and the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG
GROW) of the European Commission with the funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020).
The European Commission and the World Tourism Organization (UNWTO) have a long standing history of
cooperation in the field of tourism. This relationship was enhanced with the signature of a Memorandum of
Understanding between both organizations in May 2012 and with the April 2016 agreement between UNWTO and
the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) of the European
Commission for the development of the Enhancing the Understanding of European Tourism project.
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За да станем по-добър и отговорен турист, наистина се препоръчва да научим
колкото се може повече за мястото, до което пътуваме. За да осъзнаем, например,
културата на населението на непознатата ни дестинация, може да прочетем за обичаите,
историята и културата на дестинацията. Колкото повече се знае за дадена държава,
нейните граждани и традиции, толкова по-малки ще бъдат възможностите за издигане на
културни или социални граници, осигуряващи неприятни ситуации или културни
недоразумения.
Туристът, който спазва етикета за пътуване, винаги помни, че е „посетител―, а
местните жители са негови домакини, така че той трябва да се опита да не нарушава
обичайните им режими (напр. Не очаква те да отделят място за него във влака) / трамвай /
автобус), тъй като те са в ежедневието си и вероятно може да са на път за работа или
училище. Най-важното е винаги да бъдем учтиви в нашите взаимодействия с местните
жители и това ще съдейства за доброто ни настроение в ч,жбина. Повечето хора са
нетърпеливи да помогнат и да се ангажират с приятелски настроен човек, без значение
откъде е и без да любопитстват за подробности от личния му живот.
Освен това може да е добра идея да прочетете малко за основните езикови
приложения. Поздравът на човек на родния му език е едно от най-мощните средства за
запознанство, които някога сте имали. Дори ако можете да кажете само „здравей―,
„сбогом―, „благодаря― и „моля― на езика на страната, която посещавате, вие вече имате
предимство. Известно е изказването на Нелсън Мандела, което перефразираме: „Ако
говорите с човек на език, който той разбира, това отива в разума. Ако говорите с него на
неговия език, това му отива в сърцето. " Тази поговорка звучи вярно в целия свят.
Когато говорим за етикети за пътуване, не можем да не споменаваме мнения и
дискусионни точки, така че учтивия пътник трябва да запази противоречивите мнения за
себе си. Внимателният пътешественик трябва да внимава за факта, че местните жители
може да са чувствителни към конкретни теми, особено към политиката и религията.
Например, много страни в цяла Европа могат да имат сложна политика и/или трудна
история, и ако имаме противоречиво мнение за нещо по отношение на техните дела, подобре е да го запазим за себе си.
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Съществуват и някои други прости, но не по-малко важни етични правила и добри
маниери, които трябва да се спазват от турист, решил да възприеме подходящ етикет за
пътуване: те може да се приемат, но понякога, за съжаление, не са.
Тъй като днес всички сме свикнали да бъдем винаги с нашите мобилни устройства,
правейки снимки и видеоклипове от нашите добри и приятни преживявания, за да ги
изпратим на приятели или да споделим с последователите си и в социалните медии,
отговорният турист трябва да внимава, когато прави това. Правенето на селфи в чужда
дестинация или правенето на видеоклипове в приятна ситуация е много изкушаващо.
В крайна сметка, всеки желае да притежава визуално спомен за времето, прекарано
в чужбина на прекрасни места. Подобно на етикета за пътуване, също така е важно да
имате "селфи етикет". Първо, трябва да внимаваме кой/какво може да бъде включено във
фонов режим. Тогава, селфи стик не е добре дошъл навсякъде, например в музеи, в места
за поклонение или в паметници на културата. Така че, трябва да внимаваме къде
използваме селфи стик и винаги да имаме предвид хората около нас, когато се опитваме да
намерим идеалния ъгъл.
Последено в списъка, но не и по важност е облеклото. Учтивият турист се облича
подобаващо. Когато пътуваме, е позволено да носим всичко, което ни кара да се чувстваме
комфортно, но имайте предвид факта, че определени правила на обличане са характерни за
някои места. Например не се препоръчва да посещавате места за поклонение с голи рамене
и джапанки. Подходящ етикет за пътуване предвижда да го запазите стилен и когато се
съмнявате, прикрийте тялото с облекло до коленете и лактите, за да сте уверени, че
спазвате правилата.
И накрая, тъй като изпробването на местната кухня е голяма част от изследването
на нова култура и споделянето на традиции и социални навици, любопитен и
заинтересован турист не бива да се лишава от дегустация на местна храна и да познава
чужди гастрономически традиции. Храната ще бъде едновременно интересна и различна и
може да не ни хареса вкусът, но винаги помнете, че това е традиционната храна на
страната, която посещаваме.
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ДОБРИЯТ ТУРИСТ СРЕЩУ ЛОШИЯ ТУРИСТ
11 златни правила за спазване на етикет при отговорно пътуване
1. Помислете да откриете и посетите алтернативни места, за да подобрите пътуването и да
популяризирате по-малко известни дестинации (например в Италия можете да изберете да
посетите по-малки градове като Верона или Киоджа, различни от Венеция).
2. Опитайте се да избягате местата, привличащи огромен брой туристи. Тези местата са
изложени на висок риск от свръхтуризъм и те биха могли да застрашат пътуването, освен
че ще поставят градовете и местните жители под напрежение.
3. Докато проучвате къде да отседнете, да хапнете и да разгледате забележителностите на
вашата дестинация, включете изследвания за обичаите и културната чувствителност.
Добра практика за добри пътници и отговорни туристи е да се направят някои изследвания
за обичаите и традициите, преди да посетите дадено място. Като се образоваме върху
социалната реалност на една страна, можем да разберем културните особености на
жителите и да общуваме по-спокойно с непознати.
4. Научете няколко думи на езика на вашата дестинация. Дори ако произношението ви не е
перфектно, се оценяват думи като „Добро утро― или „Моля―: опитвайки се да говорите
някои основни думи на местен език - дори само „Здравейте― или „Благодаря― - това е знак
за внимание. След това се усмихнете и използвайте тези взаимодействия, за да научите
малко нова лексика!
5. Добрият пътешественик трябва да има предвид, че той е този в чужбина и вероятно има
повече време за общуване, но местните жители се занимават с ежедневните си задачи.
6. Изберете да отседнете в местни къщи за гости, вместо в международен хотел. Повероятно е печалбите да се върнат в местната икономика, а не в гигантските
мултинационални компании.
7. Купувайте местно произведени продукти и се опитвайте да избягвате евтини масово
произвеждани сувенири. Бъдете съзнателен потребител и купувайте местни сувенири и
произведения на изкуството в подкрепа на местните общности.
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8. Хранете се в местните ресторанти, за да опитате нови вкусове и да се насладите на
кухнята на страната и местните гастрономически традиции.
9. Един добър турист практикува добър фото етикет: той не прави стотици снимки от
превишаващи скоростта автобуси, не използва светкавична фотография и видео на
ограничени места като музеи, светилища, църкви, храмове или театри. Той обръща
внимание при заснемането на частни корпоративни или държавни обекти, може да наруши
закона, както и да заснеме хора, без да поиска разрешението им, да ги безпокои, така че
добрият турист се опитва да не прави това.
10. Заглушете мобилните телефони, когато се намирате на места с ограничен достъп като
музеи, светилища, църкви, храмове или театри. Нека оставим телефона зад себе си в
раницата и да изследваме, да се изгубим и да изживеем дестинацията!
11. Бъдете внимателен пушач и изберете място за пушене, което не влияе на другите (това
е добре етикет у нас и в чужбина).
12. Намалете пластмасовите отпадъци и винаги вземайте след това, отпадъците от храната,
която сте консумирали, като обръщате внимание на екологията.
Но преди всичко, за да бъдете добър пътешественик, бъдете уважителни и не
забравяйте да сте културно бдителни!
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Глава 4. Религиозна толерантност и екуменизъм

В тази глава ще разгледаме проблемите на толерантността и икуменизма от
религиозна гледна точка, базирайки се на факта, че по-голямата част от страните в Европа
са християни или техните общества имат в основата си християнски вярвания, ценности и
традиции, макар че в днешно време все по-малко хора се смятат за практикуващи
християни или религиозни. Дори когато всички държави в Европа днес са светски
държави, които функционират независимо от религиозните вярвания или които поне
официално не насърчават религиозни норми за поведение, съществуват определени
обичаи, ценности и традиции, които остават и произтичат от християнските ценности и
нагласи и са част от обществото.
Ще разгледаме толерантността от религиозна гледна точка, за да разберем по-добре
как въпросът за икуменизма в рамките на християнството може и трябва да помогне на
християните европейци да бъдат по-толерантни не само сред различните християнски
деноминации, които присъстват в Европа, но и към други религии, които сега съществуват
в Европа.

4.1. Същност на Екуменизма?

Екуменизмът (също се изписва œкуменизъм) от гръцката дума „oikoumene― е
известен като движението, в което християните се стремят заедно към по-тесни
отношения, сътрудничат си и насърчават единството между всички християнски църкви.
Този съюз включва редица инициативи от местни църкви от различни деноминации, които
поддържат кухни за бедни, до провеждане на икуменична служба на Пътя към Голгога
всеки петък по време на Великия пост в различна местна църква от друга деноминация
(например католическа, лутеранска, моравска, англиканска, реформистка или методистка).
Основната цел на икуменизма е признаването на евхаристийното участие и постигането на
пълно общение между различните християнски конфесии и изповеди. Кръщаването според
тринитарната формула се счита за основата на християнския икуменизъм.
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За да се стремят към единството на Църквата, икуменистите използват
напътствията (17: 20-23) на апостол Йоан като библейска подкрепа, в която Христос моли
християните „да бъдат всички едно‖, за да може човечеството да следва посланието на
Евангелието. Освен това Исус Христос посочва, че връзките на християните помежду си са
много по-важни и ценни от онези, които можем да имаме с нашите кръвни роднини.
Католицизмът, православието и протестантизмът са трите основни религии,
открити на европейския континент, като католицизмът е преобладаващата. В рамките на
протестантизма са религиозните течения на лутеранството и англиканството.
- Католицизъм: Според католическата църква пълното единство с отделените течения
трябва да бъде видно и от своя страна това, което се счита за фалшив съюз, трябва да бъде
отказано, тъй като би било нелоялно към учението на Свещеното Писание и неговата
традиция. Европейските страни, в които католицизмът се практикува най-широко, са
Германия, Андора, Австрия, Белгия, Ватикана, Хърватия, Словакия, Словения, Испания,
Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако,
Холандия , Полша, Португалия, Чехия, Сан Марино, Швейцария.
- Православие: Тази вяра присъства главно в европейските страни Беларус, България,
Кипър, Естония, Грузия, Гърция, Молдова, Черна гора, Македония, Русия, Сърбия и
Украйна.
- Протестантство: Няма конкретна и адекватна дефиниция на протестантството, тъй като в
това религиозно течение има голямо разнообразие. То обаче може да бъде определено като
неримско западно християнство. Две от най-важните му деноминации са лутеранството и
англиканството. Протестантите участват в голямо разнообразие от икуменически групи,
въпреки че те не винаги работят с цел единство, което затруднява напълно обединяването
на всички протестантски деноминации. Въпреки че, както бе споменато по-горе,
католическата религия се спазва в Германия, има и голяма част от населението, което е
протестантско.
- Лутеранството: Най-голямата и водеща некатолическа деноминация на Запад.
Германската, скандинавската и американската църкви се различават една от друга по
своята държавност, но почти всички са свързани чрез национални и международни
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комитети, като най-изчерпателната е Лутеранската световна федерация. Доктринално тя
определя своята отличителна позиция в Книгата на съгласието, която е разработена по
традиция на богословската наука. Мартин Лутер беше консервативен в тази
римокатолическа литургична реформа и Лутеранската църква, която въпреки че променя
някои от своите литургични форми, остава традиционна. Голям брой лутерански църкви
по света са си сътрудничили с икуменизма и са членове на Световния съвет на църквите,
въпреки че лутеранството не е излязло извън своите конфесионални граници, за да създаде
пълно общение с други органи. Днес това религиозно течение се следва в европейски
страни като Дания, Исландия, Латвия, Норвегия и Швеция.
- Англиканизъм: Членовете на Англиканското общение са следвали Вселенското
движение чрез участието си в организации в САЩ.
Първите две хилядолетия на християнската църква могат да се разглеждат като
период, в който възстановяването на единството на църквата е изтласкано напред. През
втория век запова началото на дълъг период, в който отношенията между християните се
разпадат поради представянето на сериозна доктринална грешка на гностиците, довела до
разпадането на общението. На датата на Великден възниква квартодециманизъм, спор,
който противопоставя християните в Рим срещу християните от Мала Азия.
На свой ред монтанизмът, радикална доктрина, напълно разделя църквата. През 250
г. се прекъсва общението с онези християни, които извършват жертвоприношение на
езически богове по време на гоненията на император Деций.
В началото на 4 век донатистите, принадлежащи към църквата на мъчениците,
отказват да споделят общение с онези, които са отхвърлили тяхната вяра по време на
гоненията на Диоклециан и Галерий. Те са мощна сила до V век и оцеляват през VII век
въпреки църковната и държавна опозиция. Това несъгласие се проявява в регионалните,
националните, културните и икономическите различия между бедните селски християни в
северната част на Африка и богатите римляни от градовете.
С течение на годините лидерите и църквите се опитват да поправят тези разделения
и да представят видимото единство на Христовата църква. Въпреки това, през пети век се
забелязва съществено разпадане на това единство поради политически, философски,
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езикови и културни различия. Освен това напрежението нараства, когато църквата започва
да определя връзката между Бог Отец и Бог Син, а по-късно и връзката между божествени
и човешки елементи в природата и личността на Исус Христос.
Вселенските събори в Никея (325 г. сл. Н. Е.), Константинопол (381 г.), Ефес (431
г.) и Халкидон (451 г.) конкретизират споразумението, което трябва да се преподава и
вярва, свързвайки тази вяра в Никейския Символ на вярата и Халкидонското определение,
което предполага, че Исус Христос е единственият Божи Син, истинският човек и Бог,
един човек. Някои групи се отклоняват доктринно от споразумението, разработено на
гореспоменатите съвети. Несторианството (ерес в Ефес) учи, че в Христос има две
въплътени личности и две природи, слети като едно цяло.
Монофизитизмът (ерес в Халкидон) учи, че има само една божествена природа.
Някои църкви отказват да приемат доктриналните и дисциплинарни решения на Ефес и
Халкидон и създават свои собствени общности главно извън това, което се смята за
основно християнство в Европа и Близкия изток. Несторианството се практикува в
асирийската църква на Изток. Тези църкви, заедно с монофизитите, се изолират от
римокатолическата, източноправославната и протестантската църкви въпреки някои опити
за помирение. В крайна сметка те се превръщат в големи мисионерски църкви, които се
установяват из цяла Африка и Азия.
Общ преглед, основан на някои оценки на Рене Бертие, позволява да се направят
следните заключение относно състоянието на икуменизма днес.
Въпросът за кръщаването беше разрешен: всички християни, независимо дали са
католици,

православни,

англиканци

или

протестанти,

признават

стойността

на

кръщаването, администрирано от църкви, различни от тяхната, така че ако християнин
желае да промени доктрината си, той или тя не трябва да бъдат повторно кръстени.
По отношение на проверката на браковете между партньори от различни
християнски религии, католик, който иска да се ожени за некатолик, трябва да изпълни
определени изисквания, които не засягат неговото или нейното разбиране за тайнството.
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По отношение на морални въпроси, като развод или аборт, разногласията не са
толкова крайни, че да попречат на споразумението.
Въпреки

това,

по

въпроси

с

по-модерна

формулировка,

като

социална

справедливост, международен живот и граждански свободи, възгледите са подобни.
4.2. Толерантност
Толерантността, от латински tolerans, може да се определи като приемане,
одобрение и съгласие за действия, идеи, предмети, мнения, практики, вярвания или лица с
расов или етнически произход, които се различават от нашите. Тази концепция се появява
през 16 век по време на религиозните войни във Франция между протестанти и католици.
Първоначално толератността означава прошка за възгледите на другите поради
вярата, които Църквата не смята за необходими. Джон Лок и Пиер Бейл обаче придават на
термина положително значение, както и Просвещението, където той се превръща в една от
основните ценности за приемането на други вярвания. Основата на толерантността е
уважението, тя се утвърждава като основна ценност, така че хората да могат да живеят
заедно хармонично и спокойно, приемайки различията на всяко човешко същество във
всяка област.
Както бе споменато по-горе, да търпим означава да приемаме, разбираме и да се
справяме с различията, които хората могат да имат. Например група хора могат да се
споразумеят в политическата сфера и да принадлежат към една и съща партия, но в същото
време същата група може да не се съгласи в религиозната сфера и поради тази причина те
не трябва да спорят или да прекъсват отношенията си.
Когато говорим за толерантни общества или държави, имаме предвид, че хората са
уважавани във всички области. От гледна точка на религията Испания е светска държава,
но тя уважава хората, които практикуват други религии като ислям или будизъм, или
изобщо нямат религия.
Според блога „Това е истинската Испания―, който представя сравнителни данни от
изследователския център Pew и от Real Instituto Elcano, по отношение на толерантността в
Европа, 10-те най-толерантни страни в Европа са Холандия, Норвегия, Дания, Швеция ,

53

Белгия, Испания, Португалия, Франция, Финландия и Ирландия. Испания е шестата найтолерантна държава в Европа, тъй като испанското общество има големи възможности да
интегрира различните. Всъщност това е една от най-приемащите имигранти държави в
света, чиито граждани са интегрирани в образователната и здравната система, както и в
пазара на труда.
Гостоприемното отношение на Испания, ниският процент на ксенофобия и
приемането на съжителство с хора от различни раси, религии, обичаи и езици, означава, че
имигрантите от богати и бедни страни решават да пътуват до тази страна в търсене на
добро качество на живот. Освен това тези сравнителни данни показват, че Испания е една
от най-малко ксенофобските страни в Европа и тази, която най-малко вижда имиграцията
като проблем.

4.3. Толерантност и екуменизъм
Според статия, написана от Джеф Герлинг, озаглавена „Толерантността - погрешно
разбран аспект на Екуменизма―, многообразието се възхвалява и толерантността е
популярна, а нетолерантността е равносилна на извършване на сериозно престъпление
срещу нечия свобода в нашата култура, следователно, човек трябва да се адаптира към
вярванията на другите, дори и да противоречат на католическия морал.
Според Герлинг, икуменизмът и толерантността изискват човешките същества, към
които Бог има уважение, също да бъдат уважавани от нас, като същевременно изпълняваме
любовта към ближния, както е писано в Библията.
„Исус обичаше другите с чиста и божествена любов, поради което прегърна
суровите репресии и скърби. Освен това той очакваше всеки да следва пътя му към
Божието царство, което изискваше корекция в начина, по който обичаме другите. Да
обичаме както той, е наш дълг да се грижим както за себе си, така и за ближния.
Следвайки стъпките на Христос и давайки любов на другите, понякога се нуждаем от
порицание и поправки, ето защо католиците трябва да държат твърдо за своята вяра и да я
споделят с другите, което означава да живеете като Христос, да бъдете верни на Божието
Слово и да имате истинска любов към другите .―
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4.4. Толерантност и екуменизъм в Европа

Екуменизмът в Европа преминава през изключително трудни и критични периоди,
което до голяма степен се дължи на външни за Църквата проблеми, но които са довели до
напрежение и конфликти между църквите и вътре в Църквата. Един от тези конфликти
предизвика напрежение в Украйна между Московската патриаршия и Вселенската
константинополска патриаршия, което довежда до разрив в православието.
Друг въпрос, който е може би най-големият и най-разделящ, е целият въпрос за
теорията за определяне на пола и общността LGTBI +, тъй като църквите имат много
различни позиции по този въпрос, които понякога са противоположни и непримирими.
Също така, друг въпрос, който предизвиква напрежение, е наличието на много
свободни църкви, свързани по някакъв начин с петдесятничеството, които, въпреки че се
смятат за наследници на протестантската реформация, са много критични към
традиционните църкви и не са икуменически.
Толерантността в Европа се увеличава поради културното многообразие, с което
живеем всеки ден ние, гражданите на Европа. Фактът, че самите европейци мигрират от
една страна в друга в рамките на Европа увеличава това разнообразие и следователно, като
общо правило, има по-голямо приемане на други християнски обичаи, вярвания, но също
така, макар и в по-малка степен и с повече предизвикателства, които все още трябва да се
преодолеят, се приемат и други раси, етноси и религии, които идват извън Европа.
Има дори европейци, които са принадлежали към една религия в страната си на
произход, които са преминали в преобладаващата религия в европейската държава, в която
са мигрирали.
Въпреки това, както при всеки друг въпрос, все още има дискриминация, макар и в
по-малка степен, отколкото в миналото, спрямо хората въз основа на тяхната религия,
език, държава на произход, раса, етническа принадлежност и сексуалност във всички
европейски страни. Това е предизвикателство, за преодоляването на което всички
европейци трябва да работят заедно.
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Глава 5 – Отношение на мнозинството към малцинствата (Испания и Италия)
5.1.

Испания

5.1.1. Кратка история на имиграцията в Испания

Масовата имиграция в Испания е сравнително ново явление, което плахо започва с
пристигането на новото хилядолетие, в зората на 21 век и постепенно се увеличава, докато
достигне своя връх в края на десетилетието, когато чуждестранните жители представляват
12,22% от испанското население. (Еволюцията на расизма, ксенофобията и други форми на
нетърпимост в Испания, Доклад от проучването 2016). След това данните за имиграцията
се успокояват и леко намаляват с тенденция към намаляване.
Според данни, публикувани от Instituto Nacional de Estadistica (INE) и Общинския
регистър на жителите на Националната статистическа служба, имигрантското население в
Испания представлява 9,8% от националното население през 2017 г., с 0,1% по-малко от
предходната година. Дори когато в последно време се наблюдава прилив на крайно десен
радикализъм и разпространение на антиимиграционни настроения в Европа, със силно
присъствие на десни партии, набиращи скорост в някои европейски страни (като Италия,
Полша, Унгария и Франция, където националистическите партии са спечелили значителен
брой места в Европейския парламент), в Испания нивото на нетърпимост към имигрантите
остава ниско и имиграцията не е близо до най-важните проблеми на испанското население.
Въпреки опитите на възраждащи се крайнодесни сили като тази на VOX (популистка
дясна партия, основана през 2013 г., която наскоро увеличи популярността си в южната
част на Испания) да изобрази имиграцията като един от най-големите проблеми и
икономически тежести в Испания, реалните цифри разкриват спад в пристигането на
имигранти

през

последното

десетилетие

и

испанците

оценяват

безработицата,

икономиката, здравеопазването, пенсионната система и образованието като много поголеми проблемни облансти. [Еволюцията на расизма, ксенофобията и други форми на
нетърпимост в Испания, Доклад от проучването 2016].
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5.1.2. Испания – нация на мигранти

1. Статуя в морското пристанище Веракрус, Мексико, посветена на хилядите испански
имигранти, пристигнали между 1936 и 1939 г. [изображение от Алехандро Линарес
Гарсия]
Исторически погледнато, преди 1998 г. Испания е била страна на емигранти с почти
несъществуваща чуждестранна имиграция и вълни на масово изселване на испанци поради
неблагоприятен икономически климат, бурни исторически събития, особено между 1936 и
1939 г. поради испанската гражданска войната и нейните последици с потъпкване на
човешките права, загуба на свободи и преследване на леви бойци и мислители, след
поемането на властта от генерал Франко след триумфалния си военен преврат и
управлението на 36-годишната диктатура, завършило след смъртта му през 1975 г.
Между края на 30-те години, 40-те, 50-те, 60-те и началото на 70-те години
испанската миграция представлява дълготраен исторически феномен с голямо въздействие
както на национално, така и на историческо ниво. Така наречената испанска миграция от
модерната епоха се осъществява на няколко вълни от испански мигранти, търсещи по-
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добро бъдеще, да си проправят път към (предимно) латиноамериканските земи, които са
били бивши колонии на Испанската империя. Основните държави на миграция са
Аржентина, Венецуела и Куба (първите три приемащи държави по брой испански
имигранти през десетилетията) Мексико, Уругвай, Чили и в по-малка степен Бразилия и
САЩ. Испанците не само се отправят към Америка в търсене на късмет, но мигрират и в
съседни страни в Европа, когато тя се възстановява след края на Втората световна война.
Над един милион испанци емигрират в континентална Европа през последната
половина на 20-ти век, което представлява 70% от общата миграция през периода 19591973 г. Основните дестинации са Франция, Германия, Швейцария и Белгия. Данните за
миграцията от Испания към съседни европейски държави започват да намаляват едва през
1973 г., съвпадайки с първата петролна криза. След 1973 г. испанската миграция спира и
много от емигрантите започват да се връщат у дома (особено от испанските мигранти,
които са пребивавали в Европа).
Въпреки че има голям брой завръщащи се, има много значителни испански колонии
в няколко европейски и американски страни. Цифрите на испанските емигранти в края на
30-те, 40-те, 50-те и 60-те години никога не са били близо до достигане отново, дори
когато световната икономическа криза от 2008-2009 г. показа безработицата до
безпрецедентни нива (22,77% през 2012 г. според данни от EPA - Проучване на работната
сила - в сравнение с европейско средно ниво от 10,8% през същия период [Евростат]),
която принуди много младежи да търсят по-светло бъдеще другаде.

Паметник на майка на мигрант в Гихон, Северна Испания (снимка от Индиакаталина)

58

Испания има дълга история като мигрантска нация (ако се върнем назад във
времето още по-далеч, вълните на масово испанско изселване се наблюдават в
предсредновековните времена). Ето защо, поради дългата история като мигрантска нация,
испанският народ е по-толерантен да приема чужди мигранти в сравнение с европейските
си колеги. Като се има предвид, че испанците са били мигранти в продължение на няколко
поколения, за тях е по-лесно да се поставят на мястото на имигрантите и да са
състрадателни към затрудненията им.
5.1.3. Имиграцията в Испания днес
Както беше обяснено по-рано, имиграцията в Испания е съвременен феномен, при
който преди 1998 г. страната винаги е била известна като мигрантска нация и дори след
спирането на испанските емигранти през 70-те години, двете последващи десетилетия на
практика не получават чужди имигранти. В края на 1998 г. имигрантите в Испания
съставляват само 1,6% от населението, следващите години тази цифра е двойна и тройна,
постепенно нарастваща, за да достигне връх от 12,2% през 2010 и 2011 г., преди да започне
да намалява и спада до нивото от 9,8% през 2017 г., след което цифрите отново започват да
се увеличават, като ООН отбелязва, че към края на 2017 г. в Испания е имало над 5 947 106
души, родени в чужбина, което представлява 12,75% от населението.
В зората на новото 21 хилядолетие, в което се наблюдава процъфтяваща икономика,
ниските нива на безработица, които непрекъснато стават все по-ниски (те достигнаха пик
от 8,26% през 2006 г., публикуван от Instituto Nacional de Estadística), много имигранти
виждат в Испания възможността за обещаващо бъдеще, особено тези с културни и езикови
връзки с Испания (Латинска Америка) и страните от Северна Африка, които поради
близостта си до южната част на Испания се опитат да влязат по вода.
5.1.4. Отоношение на испанците към имигрантите и етническите малцинства
За разлика от останалата част на Европа, умерено (и нарастващо) мнозинство
имигранти в Испания днес идват от страни от Латинска Америка (които споделят един и
същи език, религиозни вярвания и някои елементи от испанската култура), особено от
Еквадор (към 2016 г. - най-голямото население на латиноамерикански имигранти в
Испания, което представлява 7,09% от населението според данните на ООН) и от
Венецуела (пристигането на мигранти от Венецуела в Испания скочи с 44% през 2018 г.
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поради икономическа и политическа криза във Венецуела под управлението на президента
Мадуро), но също така и от съседни европейски държави (главно Румъния, Италия и
бившето Обединено кралство, като последните са драстично намалели през последните две
години, а броят на експатриращите от Обединеното кралство в Испания намалява поради
Brexit).
Също така има имигранти от Мароко (11,91% от населението), а напоследък и
други малцинства, идващи от други африкански страни. По подобен начин миграцията от
Субсахарска Африка се е увеличила, като се наблюдава влизане в Испания чрез пресичане
на оградените граници в Мелила и Сеута (двата испански автономни града в Африка,
които граничат с Мароко).
Тъй като властите не са в състояние да контролират масовия приток към края на
2000-та година, през 2013 г. укрепват граничните огради с бодлива тел, за да се опитат да
намалят имигрантския поток и временно да го спрат.
В разгара на миграционния прилив в Испания между 2000 и 2007 г., кризата в
световната икономика през 2008 г. изигра важна роля за промяна в начина, по който
испанците се отнасят към имигрантите, заплашвайки (дотогава) доста мирното
съжителство между испанци и чужденци. По време на най-тежките времена на кризата,
при която много хора загубиха домовете си (иззети от банките поради неплатени
просрочени задължения по ипотечни кредити), значителна част от испанското население
смяташе, че имигрантите нечестно се състезаваха срещу испанците за работа във време,
когато безработицата в страната беше над 20% и нарастваше. Дори когато световната
финансова криза беше официално обявена за приключила до края на 2014 г., икономиката
на Испания се възстановяваше бавно, като заплатите все още изоставаха от нивата им
преди кризата, а възстановяващата се безработица, която все още остава висока приблизително 13,21% към юни 2019 г. [данни, публикувани от Министерството на труда,
миграциите и социалното осигуряване - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social], на второ място по безработица в Европа, след Гърция (18%) през същия период.
Дори когато испанската система за социално осигуряване получи рекордно финансиране
през юни 2019 г., много работни места продължават да бъдат несигурни, системата е
затрупана с временни договори и нискокачествени работни места, което означава, че
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нестабилността на пазара на труда продължава да е причина за напрежение сред
населението.
Тенденцията за временни договори и продължаващият спад на постоянните трудови
договори продължават от 2009 г. Фактът, че имигрантите често приемат по-нископлатени
работни места и по-лоши условия на труд (на границата с незаконните, често приемащи
експлоататорски условия без договор), кара испанците да се чувстват в безизходица с
малко възможности за достъп до качествен пазар на труда. Най-големият спор между
испанците и имигрантите продължава да бъде заетостта и икономиката.
Повечето испанци смятат имиграцията за проблемна, защото ако няма достатъчно
работа за местното население, как системата за социални грижи може да поддържа повече
безработни с допълнителни нужди (като жилище, храна и облекло). Част от испанското
население също смята, че имигрантите получават по-добър и по-бърз достъп до
здравеопазване и преференциални жилища, критичен въпрос (и основен спор между
населението и правителството), когато инфлацията на наемите в градовете и все построгите финансови проверки за осигуряване на жилища (заедно с нарастването на
туристическото настаняване в стил AirBnB - друго много проблематично явление)
изгонват гражданите извън градовете.
Вместо расизмът или културните различия да са в основата на испанския проблем с
имиграцията, естеството на негласната неприязъм на испанците към имиграцията е от
предимно икономически характер, с единственото изключение от нарастващата
загриженост за пристигането на непридружени непълнолетни (наречени MENAS в
Испания за нейното съкращение на испански „Menores No Acompañados―).
5.1.5. Кои са „мантерос“ с африкански произход
Голяма част от нелегалните имигранти, които стигат до Испания от африканските
региони на юг от Сахара, се насочват към улиците, за да си изкарват прехраната и да
станат улични търговци. Можете да ги намерите в най-многолюдните градове в Испания;
те работят на групи и продават стоките си на земята (върху одеяла или „манта― върху
паважа, откъдето идва и името „мантерос―).
Испанците са предимно безразлични към тази група нелегални имигранти, които се
опитват да изкарват прехраната си на улицата, като продават фалшиви имитационни марки
и пиратски DVD и CD. Те си казват „нека да живеят―, понякога ги съжаляват, но в
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повечето случаи не се ангажират с тях. През март 2018 г. полицейското преследване на
един от тези нелегални имигранти, 35-годишен мъж от сенегалски произход, завърши със
сърдечен удар по време на арест, който сложи край на живота на младежа. Всичко се случи
в квартал Лавапиес в Мадрид и инцидентът предизвика голям шум в страната с излияния
на солидарност, антирасистки паради и обвинения на полицията за несправедливото им
отношение и често крайни мерки срещу предимно мирна (макар и нелегална) група
имигранти.
5.1.6. Противоречиво мнение за използване на погранични заграждения
Има една противоречива антиимиграционна мярка в Испания, която предизвика
недоволство в последно време и настоящото правителство (с председател Педро Санчес)
обеща да елиминира пограничното съоръжение. Оградата на границата между Испания и
Мароко в автономните градове Сеута и Мелила предизвика национално и международно
осъждане, като се има предвид, че тя е жестока, нехуманна и в крайна сметка, ненужна
мярка, която постига малко, освен физическо нараняване и осакатяване на хора. Оградата е
наречена „концертина― и е изградена с бодлива тел/бръснач, за да не пропуска нито едно
живо същество.

Адаптираните

обувки

на

имигрант

ограда―корцентина― (Снимка Раймонд Гелоу)

за

изкачване

на

пограничната
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Проблемът с пограничните заграждания „концертини― е не само в това, че се
разглеждат като жесток метод за ограничаване на миграцията, като при преминаване се
предизвикват смъртоносни наранявания. Те също се оказват до голяма степен
неефективни, тъй като не спират имигрантите да преминават границата с кървави крака,
разранени ръце, като някои увреждания са наистина страховити за гледане. Някои
гениални мигранти имат дори изработи специална „устойчива на бръснач― обувка, като
прикрепи пирони и куки (вижте изображението по-горе, където подметката на обувката
гласи „Всички ние имаме право да живеем―).
Настоящото ляво правителство, управляващо Испания, партията PSOE заяви, че
„границите могат да бъдат защитени, без да се нараняват хората―, обещавайки да замени
концертините с „по-сигурни методи―. Дори когато Министерството на вътрешните работи
(„Ministerio del Interior―) обяви елиминирането на концертините до края на февруари или
началото на март, към юни 2019 г. те все още бяха на мястото си, без да има допълнителни
правителствени съобщения кога тяхното премахване най-накрая ще бъде осъществено.
С политическите сътресения и общите избори, проведени през последните месеци
(плюс атмосфера, която вероятно може да предизвика след няколко месеца да има нови
избори), изглежда, че това обещание може да бъде допълнително отложено.
5.1.7. Непридружавани малолетни (MENAS) - сериозен проблем
Терминът MENAS в Испания се използва за непридружени непълнолетни
имигранти. УНИЦЕФ казва, че им липсва защита, но испанските квартали се чувстват
несигурни, когато групи непридружени непълнолетни (на възраст между 13 и 18 години)
излизат по улиците и се превръщат в млади престъпници, вандализират магазини, крадат,
джебчийстват или като цяло са конфликтни, неуважителни и трудни за справяне с тях. Не
само това, има случаи на групови изнасилвания, извършени от MENAS и общо чувство на
отблъскване към тях набира скорост в испанското общество.
Те са предимно от марокански и африкански произход и докато част от испанското
население изпитва различна степен на състрадание към тях, друга голяма част се страхува
от тях. Основният проблем тук е неглижирането от правителството, което не прави
достатъчно, за да интегрира непридружени имигранти младежи в Испания и не отделя
достатъчно ресурси за тяхното настойничество, образование или обучение.
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5.1.8. Латиноамериканската загадка
Как се гледа на латиноамериканските имигранти от испанците? Отговорът на този
въпрос значително се различава, тъй като въпреки че съществуват много връзки между
Испания и нейните бивши испански колонии, освен споделянето на общ език и предимно
католически вярвания, връзките не са еднакво силни с различните националности.
Аржентинците, венецуелците и кубинците, например, се радват на по-голямо приемане в
Испания по различни причини, като една от основните е фактът, че когато Испания беше
основна мигрантска държава, това бяха латиноамериканските държави, в които поголямата част от испанските мигранти се стича, създавайки по-силни културни връзки,
които са продължили през десетилетията.
В случая с Куба, тесните взаимоотношения се установяват защото тропическият
остров е бил последната голяма испанска крепост в Америка (последната държава,
получила независимост от Испания). Освен това заразителната карибска култура на Куба е
по-привлекателна за испанците, които намират кубинците като цяло по-отворени и
приятелски настроени, отколкото по-затворените групи от местния американски произход
(какъвто е случаят с Еквадор, Хондурас, Никарагуа и др.).
Несъразмерно големият брой еквадорци в Испания са срещнати с известна степен
на загриженост и отпор. Притеснение, тъй като понякога някои испанци забелязват, че
еквадорци са превзели цели квартали и са изтрили испанските традиции и обичаи, като не
са успели да се интегрират напълно, както биха се надявали или допринесли за загубата на
идентичност в някои области.
От друга страна, докато някои колумбийци например (една от най-бързо
развиващите се имигрантски групи в Испания) имат добро до умерено ниво на приемане,
съществуват мрежи от криминални латино групи (включително други латиноамерикански
националности, не само колумбийци), които не са помогнали за промяна на представата,
която испанците имат за латиноамериканските имигранти, особено за южноамериканците,
които понякога са наричани „судакас― (което означава от Южна Америка) с доста
неуважителен и презрителен тон.
5.1.9. Европейска политика относно емигрантските потоци
Що се отнася до това как испанците реагират на имиграцията от своите европейски
колеги, перспективата като цяло е по-благоприятна, отколкото в сравнение с други
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мигриращи нации, с географски и исторически връзки, както и с обща култура,
генерираща като цяло положителни или предимно положителни възгледи с мълчаливо
приемане . Европейският дух и чувството за принадлежност към даден регион, както и към
икономическа област, създават желание за разбирателство или най-малкото за
толерантност.
5.1.10. Евробарометър
От всички страни, анализирани от „Еволюцията на расизма, ксенофобията и други
форми на нетърпимост―, Доклад за проучване 2016 г., Испания и Ирландия са имали повисок процент от анкетираните с положително отношение към европейската имиграция, с
по-висока степен на приемане през 2016 г. (69% ) в сравнение с предходната година (59%).
В случая с Ирландия, 71% от анкетираните са дали положителна оценка през ноември 2015
г., като през 2016 г. положителната оценка е нараснала до огромните 81% (вероятно
поради страховете от Брекзит и чувството за борба с Брекзит в Ирландия). За разлика от
тях, Франция, Италия и Обединеното кралство имат по-нисък процент на възприемане на
чужденци - имигранти въпреки техния по-благоприятните икономически показатели.
По същия начин както Ирландия, така и Испания, следвана от Португалия, имат
най-благоприятна гледна точка за имиграцията от други страни извън ЕС, отколкото
останалите им европейски колеги (вж. Таблицата по-долу).
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5.1.11. Мнение на имигрантите относно интегрирането им в испанското общество
Въпреки че мненията се различават между някои националности и други, статия,
публикувана в испанския вестник El País, разкрива, че близо 80% от децата на имигрантите
се чувстват като у дома си в Испания. Констатациите идват от проучване на фондация
Ortega-Marañón и Университета в Принстън и разкриват, че имигрантите от второ
поколение се чувстват по-идентифицирани с Испания, отколкото потомци от родени в
Испания граждани. Според проучването 79,1% от децата на емигранти, родени в Испания
или пристигнали в Испания в ранна детска възраст, се чувстват испанци.
Парадоксално, но за сравнение само 71,5% от испанските деца (родени от испански
родители) казват, че се чувстват по същия начин. Изследването, първото по рода си в
Европа, се провежда от десет години с участието на 7000 имигранти от второ поколение,
пребиваващи в Мадрид и Барселона, сред които имаше хора от 67 различни
националности. Участниците в разследването са интервюирани за първи път в детството,
след това в тийнейджърска възраст и отново малко след достигане на зряла възраст.
Причините за такива високи нива на интеграция и приобщаване, според доклада, са
егалитарното образование и здравна система, от една страна, и приветливото отношение на
испанското население, от друга. Само 1,67% от испанците, родени от родители имигранти,
се чувстват често дискриминирани в Испания, докато 92,95% казват, че никога или рядко
са маргинализирани поради произхода си. И обратно, според авторите на изследването
може да се наблюдава известна степен на дискриминация във факта, че само 18,2% от
испанците от второ поколение с чуждестранни родители имат достъп до работни места
като администратори, мениджъри или квалифициран специалист в сравнение с 27,3%
испански работници, родени от родители, родени в Испания. Ключът е по-скоро върху
факта, че 47% имигранти от второ поколение получават работа чрез семейство и приятели
в сравнение с 46,3% от работниците, родени от испански местни жители, които намират
работа в интернет или като изпращат автобиографията си на компании.
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Група имигранти се учат да танцуват фламенко в Интеграционен лагер в Севиля (Снимка от
Алехандро руесга, източник: Ел Паис)

По отношение на образованието, според Алехандро Портес, социолог от
университета в Принстън, констатациите са изненадващи в „сходството на автохтонни
групи и участници с родители имигранти―, които, по неговите думи, „изглежда
принадлежат към една и съща обща вселена на младежите ‖. Според проучването и двете
групи споделят професионални и образователни амбиции, както и подобни етапи в двете
области. Около 13% от двете участващи групи са завършили университетска степен.
Що се отнася до религиозни принадлежности, проучването установи, че родените
от родители имигранти са склонни да поддържат религиозните вярвания на родителите си
повече от тези от автохтонен произход, нещо, което се случва по-често сред
мюсюлманското население, според Портес. И точно тази група (мюсюлмани) съобщава за
повече случаи на дискриминация, тъй като близо 15% от участниците са заявили, че се
чувстват дискриминирани в Испания, със специална враждебност от страна на полицията.
Дори когато жалбите за полицейски тормоз са малко (и най-вече се случват в Барселона
според доклада), авторите на изследването казват, че това има пряко въздействие върху
тяхната самоидентификация като испански граждани.
„Националната самоидентификация е много силен индикатор, дори когато
изглежда като променяща се променлива, понякога може да има драматични последици,
тъй като възприемането на себе си като граждани от втора категория или
ограничаване до живот в гета понякога води до поведение, което може да има трагични
последици ”
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Що се отнася до имигрантите от първо поколение, резултатите вероятно биха могли
да бъдат много различни и силно зависят от етническата принадлежност на имигранта,
конкретния произход, националността, вярванията, традициите, обичаите и нивото на
приемане в испанската общност за заселване, както и тяхното собствено отношение към
интеграцията в ежедневието.
5.1.12. Заключение. Толерантно ли е испанското общество?
Зората на световната икономическа криза към края на 2008 г. доведе до по-суров
климат с нарастващи нива на нетърпимост към мигрантите в критичен момент, когато в
Испания бяха загубени хиляди работни места и като такива, мнозина смятаха имигрантите
за ненужна тежест за пропадащата икономика на привидно безкрайна спирала надолу.
Испанците виждат в чуждестранните работници нелоялна конкуренция за достъп до пазара
на труда и добро здравно покритие. Това обаче не означава, че испанският народ изцяло е
загубил чувствителност към бедственото положение на имигрантите или че испанската
солидарност се е изчезнала за една нощ.
На пръв поглед нивата на съпричастност към имигрантите временно отслабнаха, за
да защитят това, което те смятаха за свои права над правата на чужденците, но
последиците не бяха дълготрайни. Както може да се види на диаграмата по-долу,
отношението на испанците към имиграцията като цяло е неблагоприятно през най-лошата
от кризисната година, но тенденцията се обърна през последните три до четири години и
съпричастността към имигрантите изглежда отново расте.
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Отоношението към имигрантите, 2007-2016
Доказателство за това е всеобщото възмущение сред испанското население в случая с
заседналата лодка „Водолей―, неуспешно посещаваща средиземноморските пристанища в
продължение на дни с няколко африкански имигранти на борда (включително много малки
деца). На хуманитарния спасителен кораб многократно му е отказано влизане в различни
европейски пристанища и докато в Европа възниква напрежение, за да се реши кой ще
поеме отговорност, пътниците се мятаха като топка за пинг-понг в продължение на дни с
критично ниски доставки, а някои в критично състояние след пътуване по море в
продължение на седмици. По времето на новото ляво правителство (след шест години
управление на дясната партия) испанските власти бързо действаха, за да приветстват
пътниците на „Водолей― на испанска земя и да им предоставят убежище, ход, който
изглежда беше широко подкрепен от испанското население, дори в лицето на прилива на
някои популистки, ултраконсервативни, омразни, антиимиграционни политически партии
като VOX, чиято тактика на страх успява да убеди малка част от населението, но никога не
спечва толкова много последователи, както се е надявала (или както беше предсказано от
испанските медии и предизборни проучвания).
Имигранти

Емигранти

Данни за притигащите в Испания от 2008 г. (източник Ел Мундо)
Преминавайки напред към 2019 г. и разглеждайки безпрецедентния възход на VOX
(крайно дясно крило, антиимиграционна партия, основана през 2013 г.) и как
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триумфално са влезли в регионалното правителство на Андалусия след общинските
избори през декември 2008 г., някои испански гласоподаватели са изумени . Лявата
партия, PSOE, беше загубила властта, след като управляваше автономната общност в
продължение на близо 40 години, като VOX спечели първите си места в местната власт и
за първи път имаше реално представителство и реално влияние.
Гласовете им бяха достатъчни, за да се даде възможност за трипартийно съвместно
правителство между консерваторите от Partido Popular (PP) и Ciudadanos (десен център).
Първоначалният шок показа безпокойство и недоумение, но по-късно се оказа по-скоро
случай на разочаровани от бившата партия леви избиратели (след близо половин век или
непрекъснато управление в Андалусия) и отчаяно желание за промяна, а не драстично
преминаване към крайно дясно. Така че, резултатите трябва да се приемат резервирано,
особено в контекста, че след влизането на VOX в националния парламент съществува
опасност сред по-широкото испанско население, че настроенията на крайнодясните се
увеличават. „Около 80% от испанските граждани са притеснени от увеличаването на
расизма и ксенофобията―, се казва в статия, публикувана на La Marea през юни 2018 г.,
цитираща резултатите от проучване на Oxfam Intermón. Проучването е проведено преди
делото за спасяване на лодка „Водолей― и показва, че „испанските граждани са
солидарни,

легитимирайки

по-проактивен

политически

подход

от

страна

на

правителствата― по думите на Ева Гарзон, ръководител на отдела за глобално разселване
на Oxfam Intermón.
Испанците имат някои належащи проблеми и национални проблеми, но към 2017 г.
имиграцията не беше сред първите три; дори не е в топ пет. Както е илюстрирано в
таблицата по-долу, заетостта, икономическата ситуация, здравеопазването и все по-често
през последните години пенсиите и образователната система са най-големите
притеснения на испанците в този ред.
По-специално, нараства загрижеността за пенсиите, като възрастното население се
смята за „спасителите― по време на най-тежката финансова криза (подпомагане на
семействата им с доходи, формиращи пенсиите им) и допринасяне за икономиката в
изключително слаба позиция време. Но освен ако не се докажаг погрешни рузултати, от
по-скорошни данни е видно, че испанците не са особено загрижени за увеличаване за
имиграцията.
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Друг проблем е застаряването на испанското население и ниската раждаемост
(третата най-ниска в цяла Европа) означават, че младите хора на възраст са били с 25%
по-малко между 25 и 35 години през последното десетилетие, което от своя страна
означава, че Испания ще има нужда от чужденци, за бъдещи работни места, нещо, което
вече е започнало да се случва.
Диаграмата по-долу показва двата най-важни проблема, пред които са изправени
страните: расизъм, ксенофобия и други форми на нетолерантност в Испания,
проучване през 2016 г.

Испанското население продължи да нараства през 2017 и 2018 г., но в голяма степен
поради имиграцията, особено от Венецуела (с 15% увеличение към 1 януари 2018 г.) и
Колумбия.
Миналогодишното 28-процентно увеличение на имиграцията значително допринесе
за нарастването на националното население и за подкрепа на застаряващото население,
Испания се нуждае от имиграция, особено защото имигрантските семейства или жените
имигранти имат по-висок процент на плодовитост и раждат деца.
Това, което е сигурно, особено след последните резултати от общите избори през
май 2019 г., е, че по-голямата част от Испания се склонни да одобрят лява политика
(въпреки малкото покачване на крайно десния радикализъм) и с това се свидетелства за
състрадание и солидарност, за толерантност и приемане на междукултурните различия.
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Медиите

също

полагат

усилия

да

изобразят

реалността,

че

испанските

имиграционни потоци не са толкова високи или несъразмерно неустойчиви, както
твърдят някои десни партии като VOX, и че всъщност те нарастват умерено всяка година
(с изключение на политическите и социологически феномен като масовото изселване на
Венецуела). Ако икономиката позволява и имиграцията не засяга други области,
отношението на Испания към имигрантите може да продължи да бъде предимно
положително или поне безразлично и приемащо.За добиване на по-ясна представа за
отношението към имигрантите разгледайте диаграмата, Съставена от Сузана Корона
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5.2. Италия

5.2.1. Кратка история на имиграцията в Италия

Започваме този кратък исторически преглед от анализа на социолога Енрико
Пуглисе3, виден учен за имиграцията в Италия, който проследява и картографира
имиграционните пътища до нашата страна, последвани от тези, които търсят
безопасност и работа за по-добро и по-безопасно бъдеще.
В интервю, публикувано през 2016 г. до организацията „Отворена миграция―, той
анализира данните за управление на отворената миграция и тенденциите и промените в
миграционните потоци.
Проф. Пуглизе показа как имиграцията в Италия се е променила през последния
половин век: от ранните потоци през деветдесетте и шестдесетте години до бежанците в
Лампедуза през последните години. Според неговото становище относно възможността
за имиграция в Италия днес, той казва, че е от основно значение да се направи
предварителна разлика. Тези, които мигрират в Италия от новите страни-членки на ЕС,
могат да пътуват и излизат без проблеми. Това оказва влияние върху измерения приток
на имигранти. Например румънецът може да дойде и да си отиде, той може да се върне в
страната си, защото има какво да прави там и след това да се върне в Италия. Напротив,
пристигащите от държави извън ЕС имат много по-лоша съдба. По-строги са

3

Prof. ENRICO PUGLIESE - Professor Emeritus of Sociology of Work, University of Rome-Sapienza. Collaborator
Irpps-Cnr, Rome. His long research activity has mainly focused on the Labor Market dynamics and the condition of
the weaker job-seekers segments. He payed also particular attention to the socio-economic issues linked to
agricultural work, unemployment and migration flows. He also worked on the study of welfare systems, with
particular attention to the Italian case, and to the analysis of social policies.
5
https://openmigration.org/dashboard/ OPEN MIGRATION.ORG - Understanding through data, Advocating for
dignity. Open Migration is a project, a path but also a goal. It is an open, horizontal information project on
migration issues. It is not information for specialists only. It does not want to be rhetorical information and It must
not be information based on prejudices or stereotypes, otherwise it would not have the strength to undermine the
prevailing and dangerous prejudices and stereotypes that are used by the media and by certain political forces
when the issue of immigration is addressed. Open Migration is therefore a project that uses skills, data and
knowledge to contribute to forming opinions and consciences about migration.
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регламентите, по-стабилизирана става миграцията. Това се отразява и в данните, с които
разполагаме. В момента в Италия има ситуация, при която е доста трудно да се
регистрирате след пристигане.
По отношение на историята на имиграцията в Италия, проф. Pugliese обяснява как е
променен националният състав на имигрантите. Историята на миграциите в Италия
започва преди повече от четиридесет години.
Първо тунизийците дойдоха в Пулия, последвани от жени от католическите страни
в Африка и Южна Америка, работещи като сервитьорки.
След това е уникалният случай на югославяните, които са помогнали за
възстановителните работи във Фриули след земетресението през 1976 г. Като цяло
имигрантите са били добре разпределени дори в Южна Италия, особено тези, заети в
домакинската работа. След това, в началото на 1980г., когато италианците стават побогати, това е времето, в което се забелязват възходът на професии като домашни
помощници и улични търговци - т. нар. „Vu‘ cumpra ‘―. През осемдесетте години жените
идват от Южна Америка, Филипините и като цяло от католическите страни и
Африканския юг, докато уличните търговци идват от Сенегал и Мароко. Тунизийците
намериха дом в Сицилия като рибари, фермери и строителни работници. От 1992 г.
разполагаме с надеждни данни за броя на имигрантите в Италия. Преди това имахме
само бройки от полицията, като се забелязва склонност за надценяване присъствието на
европейците.
Всичко се промени с падането на Берлинската стена. Пейзажът се промени в
началото на деветдесетте. Пристигат първите албанци, а след това и първите имигранти
от Източния блок. По-специално, с пристигането на албанците, италианците за първи
път в историята си осъзнават, че са били променени от нация на емигрантите в нация,
която е станала дестинация на имигрантите. Това беше социален и културен шок за
държава, която не беше готова да приеме и подкрепи толкова голям брой пристигащи
хора. Епизодът на кораба „Вльора― все още се помни, тъй като е най-значителният
имиграционен поток в Италия от 1990 до 1992 г. и днес той остава най-големият десант
на мигранти, пристигнали някога в Италия с един кораб. Корабът акостира в
пристанището на Бари на 8 август 1991 г., докарвайки около 20 000 албанци.
Управлението на такъв забележим и неочакван поток от мигранти, освен това в средата
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на август, бе предизвикателство за неподготвените италиански институции, които се
оказаха лишени от структури и процедури, адекватни на извънредна ситуация от такъв
мащаб. След това, от края на деветдесетте години нататък, имиграцията става похристиянизирана и деислямизирана. Свидетели бяхме и на първите потоци от Румъния,
достигащи своя връх в началото на 2000 година, когато страната се присъедини към
Европейския съюз.
5.2.2. Италия - нация на мигранти - история на италианските мигранти
Ако разгледаме италианските мигранти в миналото, можем да видим, че те са
представлявали едно от най-важните явления в нашата история, особено през 19 и 20
век.
Възможно е основните италиански емиграционни периоди да се разделят на два
периода:
Първи период, наречен „ГОЛЯМО ИЗСЕЛВАНЕ―, между края на 19 век (около
1870 г.) и началото на 20 век (1915 г.), в който хората се преселват особено в Северна и
Южна Америка;
Втори период, наречен „ЕВРОПЕЙСКА ЕМИГРАЦИЯ―, започнал около 1950 г.,
след Втората световна война.

5.2.3. Голямото изселване
Не трябва да се забравя, че най-важният миграционен поток в съвременната
история е от италианци. Феноменът на емиграцията характеризира италианския живот
от обединението на страната до седемдесетте години на миналия век. През XIX век
около 27 милиона италианци са заминали за чужбина и около 25 милиона са променили
местоживеенето си в страната, от юг на север. Последователността на миграцията е
известна от официалните данни, започвайки от 1970 г .; през 1901 г. е създаден Общият
комитет за емиграция.
Емиграцията е имала различни фази и е променяла демографската, икономическата
и социалната структура на Италия: тя е била адресирана най-вече към Америка (САЩ,
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Бразилия и Аржентина, където е била необходима работна ръка), а също така са
емигрирали в европейските страни, във Франция, Германия, Белгия и Швейцария. В
САЩ емиграцията е била предимно за дълги периоди, докато в Латинска Америка е
била както стабилна, така и преходна.
Основните причини за големия мащаб на емиграцията са бедността и желанието за
промяна на жизнения стандарт.
Между 1876 и 1900 г. изселването се осъществява главно от северните райони с три
региона, които осигуряват 47% от целия миграционен контингент: Венето (17,9%),
Фриули Венеция Джулия (16,1%) и Пиемонт (12,5%). Емиграцията от Северна Италия,
по-висококвалифицирана от южните региони и като цяло временна, е погълната найвече от европейските страни. През следващите две десетилетия рекордът за миграция
идва от южните райони. Почти три милиона души емигрират само от Калабрия,
Кампания и Сицилия и почти девет милиона от цяла Италия. Емигрантите от Южна
Италия, заети предимно в селското стопанство и работници, принудени да се изселват
поради бедността на своите региони. Те са готови да приемат всякакъв вид работа, за да
оцелеят по време на икономическа криза.
Между 1880 и 1915 г. четири милиона италианци пристигат в САЩ; много от тях
(50/60%) се завръщат в Италия между 1900 и 1914 г. Основните причини за емиграция се
състоят в: Южната част на Италия населението е сериозно засегнато от Първата
световна война, от природни катастрофи (земетресение през 1908 г.) и експлоатирани от
феодалната система. Затова повечето от тях са принудени да емигрират.
Друга причина за изселването е аграрната криза, започнала около 1880 г.,
влошаването на данъчното облагане след обединението на Италия, упадъкът на старите
занаятчийски работни места и на местните фабрики и кризата на планинските ферми и
селското производство.
От 1880 г. САЩ са отворени за имиграция, за да започнат своето капиталистическо
развитие; кораби превозват стоки до Европа и отплават обратно с емигранти. Корабният
транспорт до Америка е по-евтин от влаковете до Северна Европа и много хора избрат
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да прекосят океана. Пътуването до Америка е тежко и трудно поради медицинския и
бюрократичния контрол.
След това, започвайки от втората половина на 19 век в Южна Америка, особено в
Аржентина, новото правителство осъществява селскостопанската колонизация. Новата
политика привлича много европейски емигранти. От 1865 г. емигрантите са насърчавани
да заминават за Аржентина чрез система за предварително заплащане на пътните
разходи и на всичко, което хората трябва да уредят, за да заминат.
Създаден е Имиграционен комитет за увеличаване на земеделското производство,
което е недостатъчно за националните изисквания. От 1870 г. в Буенос Айрес младите
двойки фермери получават безплатни земеделски земи, при условие че ги засадят и
построят къща. В края на века над 25% от собствениците на земя са чужденци и сред тях
повече от половината са от Южна Италия.
Италиански емигранти в САЩ – 19 век
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5.2.3. Европейска емиграция

Европейската емиграция, развила се
през втората половина на 20-ти век, се
отнася до движението към европейски
държави като Франция (от 1850 г.)
Швейцария, Белгия (от 1940 г.) и
Германия. Много хора смятат, че
когато трябва да напуснат домовете
си, е временна емиграция (няколко
месеца). През това време те намират
работа, за да печелят пари, за да имат
по-добър живот когато се завърнат. Италиански емигранти в Германия през 60-те години
на миналия век
Но това не се случи и много емигранти остават във Франция, Швейцария, Белгия и
Германия. Друг важен феномен в Европа, както и в други държави и континенти е
асоциацията на емигрантите.
5.2.4. Имиграция в Италия днес
Анализирайки последните данни за имиграцията, можем да разберем, че към 1
януари 2017 г. в Италия е имало 5 047 028 чуждестранни граждани. Това възлиза на 8,2%
от населението на страната и представлява увеличение от 92352 спрямо предходната
година. Тези данни включват деца, родени в Италия от чуждестранни граждани (които са
били 75067 през 2014 г.; 14,9% от всички раждания в Италия), но изключват чуждестранни
граждани, придобили впоследствие италианско гражданство; това се отнася за 129887
души през 2014 г. Около 6 200 000 души, пребиваващи в Италия, имат имиграционен
произход (около 10% от общото италианско население).Данните изключват нелегалните
имигранти, чийто брой е труден за определяне.
Що се отнася до разпределението на роденото в чужбина население, можем да
видим, че то е до голяма степен неравномерно в Италия: 59,5% от имигрантите живеят в
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северната част на страната (най-икономически развитата област), 25,4% в централната,
докато само 15,1% живеят в южните райони.
След разширяването на Европейския съюз, последната вълна на миграция е от
околните европейски държави, особено Източна Европа и все повече Азия, замествайки
Северна Африка като основна имиграционна зона. Около един милион румънци, около
10% от които са роми, са официално регистрирани като живеещи в Италия. Към 2013 г.
произходът на населението, родено от чужденци е, както следва: Европа (50,8%), Африка
(22,1%), Азия (18,8%), Америка (8,3%) и Океания (0,1%).
5.2.5. Мигрантски потоци през Средиземно море в началото на 21 век
Преминаването през Средиземно море до Южна Европа в исторически план е найизползваният маршрут за мигранти без документи и според своето своеобразно географско
положение и близост до крайбрежието на Северна Африка, Италия представлява една от
най-постижимите дестинации, заедно с Гърция и Испания.
Този маршрут постепенно става все по-забележим, и хората започват да преминават
през други пътища към ЕС вследствие на общо отслабване на границите и крайбрежния
контрол, отваряйки възможности за хората и незаконните организации за транспортиране
на населението.
"ВРАТАТА

КЪМ

ЕВРОПА

",

Италиански

паметник

в

Лампедуза
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Основната дестинация за морски преходи с лодки и салове са най-южните
италиански територии, като островите Пелаги. Тези острови са на 113 км от Тунис, 167 от
Либия и 207 от Сицилия. Близото разстояние между тези острови - по-специално с остров
Лампедуза - и африканския континент води до контрабанда на хора и насърчава незаконни
организации да използват лодки и салове иначе трудно плавателни, значително запълнени
над капацитета им.
Официалните доклади изброяват лодки, пълни до два или три пъти над номиналния
капацитет, включително използването на гумени лодки. Това доведе до няколко
катастрофи в морето, като през 2007 г., 2009 г., 2011 г., 2013 г., 2015 г.
Тези произшествия станаха по-трудни за документиране между 2014 и 2017 г., тъй
като организациите за контрабанда на хора промениха тактиката си: вместо да се стремят
към пълен преход, пресичайки морето към Лампедуза, лодките им имаха за цел само да
излязат в териториалните води на Либия, насърчавайки спасителни операции от
преминаващи търговски кораби, търсещи и спасителни организации, италианска и
малтийска брегова охрана и военни. Спасителните операции са успели (до днес) да
помогнат и спасят много мигранти.
Тези действия за първа помощ се извършват съгласно Морската конвенция на ООН
(UNCLOS), подписана и от Италия, която предвижда, че спасените в морето трябва да
бъдат транспортирани до най-близкото безопасно пристанище: тъй като Либия
продължава да бъде в политически смут това означава, че те трябва да бъдат
транспортирани до Италия.
След като попаднат в Италия, регламентът на ЕС от Дъблин4 изисква от мигрантите
да кандидатстват за законно пребиваване, закрила или разрешително за убежище в първата
държава от ЕС, която пристигнат, като на практика им забранява законното преминаване
на вътрешните граници на ЕС, докато делото им бъде обработено и положително
приключено. Тъй като по-голямата част от мигрантите, които кацат в Италия, искат да
постигнат други дестинации в държавите от Централна и Северна Европа, има тенденция
4

Regulation No. 604/2013- The Dublin Regulation is a European Union (EU) law that determines which EU Member
State is responsible for the examination of an application for asylum, submitted by persons seeking international
protection under the Geneva Convention and the EU Qualification Directive, within the European Union
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да се избягва подаването на заявления за разрешителни в Италия и по-скоро да се опита
сухоземно пътуване на север.
Като реакция на постепенното увеличаване на миграционните потоци през
Средиземно море, италианските правителства засилиха сътрудничеството с тунизийските
и либийските власти, за да спрат дейността на незаконни организации на сушата, както и
да разрешат на лодки, спасени от италианските военни в международни води, да да бъдат
теглени обратно до пристанището, откъдето са тръгнали. Тази политика е приета през 2004
и 2005 г., породи противоречия, свързани по-специално със съвместимостта с
италианското законодателство и законодателството на ЕС, тъй като многобройни доклади
документират актове на насилие от либийските власти срещу мигранти. Политиката беше
открито критикувана от Европейския парламент.
От 2011 г. в Тунис и Либия, в рамките на движението за гражданско въстание
„Арабска пролет―, правителственият контрол над границите и бреговете е нарушен и това
води до по-нататъшно увеличаване на мигрантските потоци в Средиземно море. До май
2011 г. над 35 000 имигранти са пристигнали на остров Лампедуза от Тунис и Либия. До
края на август пристигнаха 48 000. Тъй като политиките за миграция и убежище са
изключителна отговорност на всяка държава-членка, засиленият миграционен натиск на
южната граница на ЕС породи напрежение между държавите-членки на ЕС относно това
как да се прави разлика между хората, мигриращи поради икономически причини, които
по принцип се считат за незаконни имигранти и следователно са принудени да напуснат
или депортирани и хора, бягащи от насилие или преследване поради религиозна, сексуална
ориентация, политически причини, които могат да получат права за убежище.
"Салът Лампедуза", произведениие
на скулптура Jason DeCaires Taylor в
Ланзароте, Канарските острови, Испания
на дълбочита от 14 метра, посветен на
имигрантите.
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След 2015 г. използването на неподходящи кораби за транспортиране на хора през
морето от нелегални организации води до значително увеличение на морски инциденти и
бедствия, свързани със загуба на човешки живот.
За справяне с тази трудна ситуация няколко европейски неправителствени
организации започнаха операции за търсене и спасяване в тясно сътрудничество с
италианските военноморски сили и подразделенията на бреговата охрана.
Тези операции често се осъществяват в близост до либийските води по едно и също
време, без да се влиза незаконно и да не се нарушат Либийските юрисдикции и въпреки
това да се гарантира безопасността на мигрантите.
Както е предвидено от UNCLOS, спасените хора се довеждат до по-близкото
безопасно пристанище, което в повечето случаи е на италианския бряг. Това на практика
означава, че корабите покриват по-голямата част от разстоянието между либийското и
италианското крайбрежие.
Няколко многобройни акустирания на италианските брегове, съчетани с
последиците от икономическата криза и все още доста широко разпространената
безработица, накараха италианското обществено мнение да насочи интереса си към
дясноцентристките или по-популистки политически партии, с по-консервативно и
националистическо отношение. Тази обща ориентация се отрази и на политическите
избори през март 2018 г. със значителен консенсус за партия „Лега―, която има попротекционистка визия по отношение на проблемите, свързани с имиграцията.
5.2.6. Отношението на италианците към имигрантите и етническите малцинства

Имиграцията и всички проблеми, свързани с пристигащите (или преминаващи)
мигранти, са една от най-актуалните теми, които в момента се разглеждат от обществената
дискусия в Италия. Поради тази причина те също представляват централна тема по време
на последната предизборна кампания (март 2018 г.), оставайки важен въпрос дори през
следващите месеци. Независимо от това, наличните данни от общественото мнение често
са фрагментирани и понякога те са представени по „партиен начин―, рискувайки да бъдат
адаптирани към различните политически интереси. Това често може да допринесе за
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представяне на изкривен образ на реалността, особено на миграционното явление в
Италия, където възприятията са повече от конкретните данни.
Начините, по които медиите се използват за третиране на това специфично
съдържание, наистина могат да повлияят на общественото мнение, като също така засягат
основните - и общи - нагласи, проявени от италианските граждани към имигрантите и
малцинствата.
Но доколко това възможно изкривяване може да повлияе на италианското
отношение към мигрантите? И как са позиционирани тези нагласи, ако сравним с това,
което се случва в други страни от Европейския съюз?
Бихме искали да отговорим на тези въпроси, започвайки от доклада, изготвен през
август 2018 г. от Изследователския институт „Карло Катанео―5 от Болоня. Институтът
Cattaneo анализира данните EUROBAROMETER6 относно очакваното присъствие на
имигранти, възприемани от гражданите във всяка от държавите-членки на ЕС. Поспециално това беше въпросът, изпратен на респондентите: „Доколкото знаете, какъв е
процентът на имигрантите в сравнение с общото население в Италия?― Трябва да се
отбележи, че в това проучване под "имигранти" се разбират само родените извън
границите на Европейския съюз и понастоящем законно пребиваващи в нашата страна.
Това, което се получава от изследването на Istituto Cattaneo, е, че в цяла Европа има
общо отношение, където около една трета от анкетираните (31,5%) не знаят как да
отговорят за процента имигранти, живеещи в техните страни. В някои случаи (напр.
България, Португалия, Малта и Испания) процентът на онези, които не знаят как да
отговорят, е над 50%, докато в Италия е под средното за Европа. Италианците, които не

5

FONDAZIONE DI RICERCA - ISTITUTO CARLO CATTANEO, https://www.cattaneo.org/
Институтът за изследвания и изследвания Carlo Cattaneo е създаден през януари 1965 г. от наследството на
Асоциацията за култура и политика "Carlo Cattaneo" - създадена през 1956 г. от същата група интелектуалци,
основали списание "il Mulino" и след това, в 1954 г., издателското дружество със същото име. На 15 май 1986
г. с указ на президента на републиката Институтът е признат за фондация и създаден като морален орган.
6
EUROBAROMETER - Статистика за европейското обществено мнение. Стандартният Евробарометър е
създаден през 1974 г. Всяко проучване се състои от приблизително 1000 интервюта лице в лице за държава.
Докладите се публикуват два пъти годишно. Възпроизвеждането е разрешено, с изключение на търговските
цели, при условие че е посочен източникът. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm
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могат да отговорят, са "само" 27% от извадката. Тези данни първо показват високо ниво на
несигурност сред европейските граждани по отношение на степента на миграция в Европа.

Знания на европейските граждани за процента на мигрантите в техните страни (% от тези,
които не могат да отговорят). Източник: Институт Cattaneo, Разработване на данни от
Евробарометър N. 28080 (обща група от проби) N. Италия 1025
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Ако наблюдаваме прогнозния процент на мигрантите в сравнение с действителните
данни, предоставени от EUROSTAT7 (2017), несигурността и неточността в оценката на
присъствието на имигрантите се потвърждават допълнително.
Както е показано на фигура n. 6, европейските граждани явно надценяват процента
на мигрантите в собствените си страни. В сравнение с действителния процент от 7,2% от
имигрантите извън ЕС в европейските държави, процентът, оценен от анкетираните, има
по-голяма стойност, тъй като е 16,7%.
По-специално, ако погледнем към Италия, можем да открием много значими данни:
италианските респонденти са тези, които показват по-голяма разлика между процента на
реално присъстващите в Италия имигранти извън ЕС (7%) и очакваните / или
предполагаемите, равняващи се на 25%.
Грешката на възприятието на италианците е най-високата грешка сред всички страни от
Европейския съюз (+17,4%). Тази оценка ще остане еднакво висока, дори ако вземем
предвид процента на всички имигранти, присъстващи в Италия - който по данни на ООН
понастоящем съответства на 10% от населението (увеличен с повече от 6 процентни
пункта в сравнение с 2007 г.).
На Фигура 6 действителният % от мигрантите за всяка държава е представен със синята
линия, а възприетите проценти/% - с червената. Фигурата представя разликата между
реалните данни, предоставени от EUROSTAT, и възприетите данни, предоставени от
EUROBAROMETER (разлики в процентния отчет).

7

ЕВРОСТАТ - Евростат е статистическата служба на Европейския съюз, разположена в Люксембург. Неговата
мисия е да предоставя висококачествена статистика за Европа. https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
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Фигура 6. Имиграцията в ЕС между реалността и възприятието (2017). Източник:
Институт Cattaneo, Elaboration on Eurobarometer и EUROSTAT данни 2017, N = 28080
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5.2.7. Италианците – между предразсъдъци и дезинформация

Фигура 7. Реалният (в синьо) и възприетия (в червено) процент на имигрантите в Италия
(средна стойност,%), показан от образователното ниво Източник: Разработване на
института Катанео върху данни на Евробарометър.
Фигурата n. 7 показва средната стойност на приблизителната оценка на
имигрантите в Италия според образователната квалификация на интервюираните. Както
виждаме, тези, които са спрели своя образователен път към задължителното образование,
смятат, че имиграцията в Италия надхвърля 28%, докато сред завършилите, оценката е
намалена с повече от 10 процентни пункта, достигайки 17, 9%.
Образованието и чрез него предразположението към по-голяма социално-политическа
информация правят хората способни да ограничат възприемащата грешка по въпроса за
имиграцията. Друг фактор, който може да обясни различните нива при възприемане на
миграционния феномен в Италия, се отнася до професионалната сфера на гражданите.
По-специално, нискоквалифицираните или нископлатени работници са склонни да смятат
заетостта си най-изложена на риск и следователно те също така възприемат присъствието
или пристигането на чужденци като заплаха.
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От друга страна, работниците с висококвалифицирани дейности не виждат работата си
потенциално атакувана от мигранти и това допринася за ограничаване на техните
възприемащи грешки.

Фигура 8 - Реален (в синьо) и възприет (в червено) процент имигранти в Италия на
геополитическа област (средна стойност,%). Източник: Разработване на института Cattaneo
по данни на Eurobarometer. Забележка: Северозапад = Вале д‘Аоста, Пиемонт, Лигурия,
Ломбардия; Североизток = Венето, Трентино, Алто Адидже, Фриули Венеция-Джулия;
Бивши червени региони: Емилия Романя, Тоскана, Марке, Умбрия; Център = Лацио,
Абруцо, Сарденя; Юг = Молизе, Кампания, Базиликата, Пули, Калабрия, Сицилия
Фактът, показан от фигура n. 8 е особено важен, тъй като напълно контрастира с
реалността на разпространението на имигрантите в италианските региони / области.
Таблица n. 1 сравнява оценката за присъствието на имигрантите според интервюирания от
Евробарометър с данните, предоставени от ISTAT8 в Италия през 2017 г. Както може да се
види, разстоянието между реалните данни и тези, които се оценяват, е по-голямо, когато
присъствието на имигрантите е по-ниско (на юг - по-малко от 5% от населението).
Напротив, разликата между реалността и възприятието е по-ограничена в северните
региони, където процентът на имигрантите - съответстващ на около 10% от населението има тенденция да бъде по-висок.
8

ISTAT – Italian Public Institute of Statistic, Public Italian Research Institute of Statistic. https://www.istat.it/
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Раздел. 1 Реален (данни от ISTAT) и приети (данни от EUROBAROMETER) имигранти в
Италия през 2017 г. по геополитически области (средни стойности)
%
AREAS

PERCEIVED

OF

ACTUAL

PRESENCE IMMIGRANTS IN 2017 DIFFERENCE

(%)

IN

RATES

NORTH-WEST

21,2

10,7

+ 10,5

NORTH -EAST

20,1

9,0

+ 11,5

RED REGIONS

27,9

11,1

+ 16,8

CENTER

25,9

9,4

+ 16,5

SOUTH

27,5

4,3

+ 23,2

Как възприемането на феномена имиграция влияе върху реалните нагласи на
италианските граждани?
Както се наблюдава досега, е възможно да се запитаме дали грешките във възприятието
при разглеждането на миграционния феномен в Италия могат да доведат до съответни
последици върху отношението на италианците към имигрантите и тяхното въздействие
върху обществото.

%
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Фигура 9 - Общото отношение на италианците към имиграцията и нейните социалноикономически последици в сравнение с останалите граждани на ЕС през 2017 г. Източник:
Разработка на института Cattaneo по данни на Евробарометър N. 28080 (ЕС); Северна
Италия = 1025.
Сравнението е направено чрез представяне на три различни въпроса за въздействието на
явлението имиграция, към които респондентите трябва да покажат своето положително
или отрицателно отношение:
Съгласен съм,
Не съм съгласен,
Не знам.
Изпратените въпроси бяха:
1) връзката между имигрантите и престъпността;
2) хипотезата, че имигрантите намаляват възможностите за заетост на италианците;
3) тежестта или приноса на имигрантите за устойчивостта на националното
благосъстояние.
Ако разгледаме всички сравнени нагласи, възникват много съществени различия между
показаните от италианците и европейците по въпроса за имиграцията и техните социалноикономически последици. Поне тези различия изглежда се пораждат и от погрешно
възприемане на миграционното явление: тези, които увеличават неговия обхват, също са
доведени до преувеличаване на неговите последици.
Въпреки това би било погрешно да се смята, че темата за имиграцията е само въпрос на
лошо възприятие: защото нейните ефекти върху нагласите на гражданите са конкретни и
реални. И това е преди всичко с тези, с които политиката трябва да се справи.
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5.2.8. Толерантно ли е италианското общество?

Изследването се опитва да съсредоточи мнението на италианците относно
собствената им страна, как те считат значението й в Европа и по света и какви са техните
отношения с чужди граждани (пребиваващи в Италия без гражданство). Време е за
бариери в Италия, 89% от населението вижда и описва разделена нация.
Политическите избори, проведени през 2018 г., породиха нова правителствена коалиция
между „Movimento 5 Stelle― и „Lega―, двете партии с популистки компоненти, избрани
също благодарение на антисистемни настроения и с обещанието „Италианците на първо
място―.
Според резултатите от анализа италианците са доста разочаровани от управляващата класа
и се страхуват, че новите поколения могат да имат по-малко възможности или липса на
възможности, в сравнение с предишните.
Понякога те са разочаровани от Европейски съюз, който не е успял да ги подкрепи, и са
особено раздразнени от другите страни, които не са помогнали на Италия да управлява
морските граници.
В Италия дебатът, предшестващ изборите през март 2018 г., даде централна роля на
въпроса за имиграцията и италианците посочват имиграцията като един от най-спешните
проблеми, също благодарение на приноса на широкото медийно отразяване, което
допринесе за увеличаване на възприеманата несигурност.
Тук по-долу са някои от най-представителните елементи на изследването, като са открити
свързаните с тях общи данни, които могат да опишат настоящите най-разпръснати
италиански нагласи към глобализацията, културната и националната идентичност и
мигрантите.
В Италия има широко недоволство от статуквото, дълбока липса на доверие в елитите и
поразителната визия, която страната не е спечелила от глобализацията.
Трудно е да се намери част от италианското население, убедена, че глобализацията е
добра: само 18% вярват, че тя е оказала положително въздействие върху националната
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икономика. Недоволството от политическата ситуация е видно от много високия процент,
73%, от онези, които вярват, че традиционните партии и политици не се интересуват от
обикновените хора.
Традиционната културна идентичност е важна за италианците, повечето от които се
страхуват от нейното изчезване.
Половината от италианското население съобщава, че понякога се е чувствало чуждо в
собствената си страна, а по-голяма част (59%) вярва, че националната идентичност изчезва
(само 22% не са съгласни).
Италианското обществено мнение е обезпокоено за миграционния феномен: по-голямата
част от населението смята, че това има отрицателно въздействие върху страната, особено в
сравнение с ограничените перспективи за работа на италианците.

Само 16% смятат въздействието на имиграцията върху Италия (особено сред найотворената част от населението) за положително, докато 57% го смятат за отрицателно в
световен мащаб. Загрижеността за негативните икономически последици отчасти е
свързана с общото убеждение, че имигрантите, в сравнение с италианците, често са готови
да работят повече за по-ниска заплата.

Въпреки това, както се подчертава от изследването, широко разпространената идея е, че
имиграцията има лошо въздействие в страната, но по-голямата част от италианците
изпитват чувство на солидарност и съпричастност към чужденците: италианското
обществено мнение често е по-многостранно, отколкото си представя.
Въпреки опасенията относно управлението и въздействието на миграционния феномен,
повечето италианци не заемат екстремистка позиция спрямо мигрантите.
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Много италианци приветстват чужденците, включително имигрантите и бежанците:
• преобладаващото мнозинство (72%) подкрепят принципа на политическото убежище и
правото на тези хора да намерят убежище в други държави, включително собствените си
(само 9% са против).

• на лично ниво италианците са благосклонни към бежанците (41%), с 27% неутрални.
Чувствата към мигрантите като цяло са малко по-топли (32% подкрепят).
• Италианците отхвърлят екстремизма: повечето (61%) казват, че са притеснени от
нарастващия климат на расизъм и дискриминация, а само 17% отричат да са обезпокоени.
• има по-голяма подкрепа за правата на човека, отколкото за националистическите групи:
малки 11% съобщават за дълбока връзка с политическите движения в защита на нацията,
докато 37% твърдо избират тези в полза на правата на човека.
За италианците религиозната идентичност е важна и за почти половината от цялото
население католическото наследство влияе върху убеждението, че има отговорност към
другите, включително мигрантите и бежанците. 42% от италианците потвърждават, че като
католическа държава Италия трябва да се погрижи за нуждите на пристигащите в Европа
като мигранти (докато 28% са против и 27% са неутрални); по всяка вероятност това
отношението се корени и в историята на многото италианци, емигрирали да работят на
другия край на света.
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5.3.

Норвегия

5.3.1. История за имигрантите в Норвегия
Историческата имиграция в Норвегия, започва през епохата на викингите.
Практиката на кралските бракове е била често срещана в европейските аристокрации.
Норвежките крале са търсили жените си от други кралства, за да укрепят връзките си с
чужди държави.
Други исторически области, свързани с миграцията, бяха търговията и академичните
среди, което доведе съответно до работна сила и иновации. Въвежда се мащабна търговия
в Берген и Северна Норвегия. През 19 век еволюцията на мандрите и промишлената
експлоатация на водопади зависи от имигрантите. Преди
създаването на университета в Кристиания през 1811 г.
почти всички държавни служители от около 1500 г. са
били мигранти.
От средата на 20-ти век историята на миграцията в
Норвегия се характеризира с четири основни фази.
Първата вълна от имигранти идва през 60-те години в
резултат на търсенето на работна ръка в рамките на
вторичния пазар на труда. Тази група е доминирана
главно от мъже от Пакистан и Турция, които работят в
петролния сектор. Шокът от петролната криза от 1973 г.
довежда до спирането на имиграцията в Норвегия, което слага край на тази първа вълна.
Следващата вълна е в края на 70-те години и се състои предимно от членове на
семействата от бивши имигранти.
Третата вълна от средата на 80-те години се състои от нарастващ поток от лица,
търсещи убежище, главно от Иран, Чили, Виетнам, Шри Ланка и бивша Югославия. От
началото на 21-ви век до днес норвежката имиграция се характеризира с по-либерален
подход към трудовата имиграция, както и с по-строги политики по отношение на
търсещите убежище.
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5.3.2. Междукултурни компетентности

Норвежката национална учебна програма от 1997 г. подчертава необходимостта
обучаващите се да изучават чужди езици да развият „способност да общуват в различни
културни групи―, т.е. да усвояват междукултурни компетентности.
Що се отнася до преподаването на английски език в Норвегия, националният
учебен план от 1997 г. въвежда схващането, че успешното използване на езика „не е
въпрос само на езиковите умения, а на способността за комуникация между различните
културни общности―.
В Европа моделът на междукултурна компетентност, разработен от Майкъл Байрам,
професор по образование в университета Дърам в Англия, е най-влиятелен. Байрам
твърди, че междукултурната компетентност се състои от пет основни елемента:
• Отношения
• Знания
• Умения за тълкуване и свързване
• Умения за откриване и взаимодействие
• Критично културно съзнание
Повечето теоретици, които участват в дискусията за това какво включва
междукултурната компетентност, са съгласни с Байрам, че концепцията е свързана с
отношения, умения и знания. Отношенията или нагласите най-често се описват като
любопитство и отвореност към други култури.
Други

ключови

думи

са

„културна

чувствителност―,

„толерантност

към

двусмислието―, „уважение към другостта― и „съпричастност―. Това включва и готовност
да се поставят под съмнение предположения и предишни „знания― за други култури, както
и за нашата собствена култура.
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5.3.3. Уважение и културно разнообразие

Думата

„разнообразие―

се

появява

непрекъснато в публични и социални дебати,
когато се обсъждат въпроси като имиграцията
и

имигрантите.

Разнообразието

също

е

подходяща дума, за да се опишат всички
причини, поради които хората преминават
норвежката граница: любов, семейство, работа, конфликт, война, бедност, осиновяване,
образование - да назовем само няколко. В един глобализиран свят, възможността и
необходимостта да се преместим в нова държава едновременно стават все поразпространени.
5.3.4. Езикови бариери

Английският език е широко разпространен в Норвегия и практически всеки
норвежец може да говори свободно или да разбира английския език. Туристическата
информация обикновено се отпечатва на няколко езика. Информацията в музеите,
ресторантите, хотелите и обществения транспорт често се отпечатва на английски и други
основни езици като немски и френски.
Много норвежци говорят или разбират и втори чужд език, често немски, френски
или испански. В основните градове (в частност Осло) има няколко етнически малцинства с
испански, арабски, тамилски или урду като първи език. Има и голям брой скорошни
имигранти от Швеция, Полша и други страни от Балтийско море. В източния ъгъл на окръг
Финмарк руският също е често срещан.
Норвежкият е тясно свързан с датския и шведския, писменият норвежки е почти
идентичен с датския, докато шведите и норвежците се разбират много лесно. Норвежкият
също е свързан с исландски, немски, холандски и английски. Някои познания по
скандинавски език са полезни, знанията по немски или холандски са полезни при
разбирането на писмения норвежки.
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5.3.5. Отношение към имигрантите

• 9 от 10 смятат, че имигрантите трябва да имат същите възможности за работа като
норвежците, а 7 от 10 вярват, че имигрантите имат ценен принос за трудовия живот на
Норвегия
• Двама от трима смятат, че имигрантите обогатяват културния живот в Норвегия.
• Девет от всеки 10 нямат нищо против да имат контакт с имигранти като съседи или като
домашни помощници, но 1 от 3 би се почувствал неудобно да има женен за имигрант в
семейството.
• Един от трима също подозира, че имигрантите злоупотребяват със системата за социално
подпомагане и вярва, че имигрантите представляват източник на несигурност в
обществото.
• Повече 4 от 10 смятат, че имигрантите трябва да се стремят да станат възможно найсходни с норвежците.
• Един от 10 иска либерализация на настоящата политика за убежище, докато 4 от 10
смятат, че достъпът на бежанците до получаване на разрешение за пребиваване трябва да
бъде по-труден.
• Променящите се нагласи към имигрантите и имиграцията във времето вероятно се влияят
от колебанията в бизнес цикъла, броя на бежанците, търсещи разрешения за пребиваване в
страната, до каква степен официалната политика за бежанците изглежда хуманна и
справедлива в очите на обществеността, и имиджът, създаден от самите бежанци в
резултат на тяхното собствено поведение (особено по отношение на престъпността).
• Нагласите на населението варират в зависимост от демографските и социални фактори
като образование, възраст, урбанизация, географски район, степен на контакт с
имигрантите, политически мнения и до известна степен и по пол.
• Високообразованите лица на възраст под 67 години, пребиваващи в Акерсхус / Осло и
които имат контакт с имигранти, обикновено са сред най-позитивните към имиграцията и
имигрантите.
• В сравнение с нагласите в други европейски страни, норвежките нагласи обикновено са в
средата или в либералния или толерантен край на скалата по повечето имигрантски
въпроси.

97

Крал Харалд V
В трогателна реч в Кралския дом в Осло на 2 септември 2016 г., кралят на страната Харалд
V напомни на норвежците, че тяхната история доказва, че страната подкрепя интеграцията
и отдавна толерира различни религии и сексуални ориентации.
„Норвежците са също имигранти от Афганистан, Пакистан, Полша, Швеция, Сомалия и
Сирия―, каза той. „Не винаги е лесно да се каже откъде идваме, към коя националност
принадлежим. Домът е там, където е сърцето. Това не винаги може да бъде поставено в
границите на страната ―
„Норвежците са млади и стари, високи и ниски, трудоспособни и ползватели на
инвалидни колички―, каза кралят, „норвежци са момичета, които обичат момичета,
момчета, които обичат момчетата, и момчета и момичета, които се обичат.
Норвежците вярват в Бог, Аллах, всичко и нищо ―.
„С други думи: вие сте Норвегия. Ние сме Норвегия - каза кралят. „Най-голямата ми
надежда за Норвегия е, че ще успеем да се грижим един за друг, че ще можем да изградим
тази страна по-нататък като страна на доверие, солидарност и щедрост―, каза той.
„Че можем да осъзнаем, че въпреки различията си сме един народ.―
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Глава 6. Опазване на околната среда
ЖИВОТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА ЧРЕЗ ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА

6.1. Екологични бедствия и екологични проблеми.

Живеем в прекрасен свят, пълен с природни ресурси. Нашата планета - Земята,
може да ни осигури всичко необходимо за устойчиво развитие и здравословен живот чист въздух, чиста вода, чиста почва.
Но каква е реалността? Какво се е случило с човешката раса, която е станала
толкова жестока в начинанията да унищожи природата, да замърси въздуха, почвата и
водата? Видовете флора и фауна изчезват. Изменението на климата заплашва
съществуването на живот на земята. Днес ние консумираме 50% от природните ресурси,
които природата ни предоставя.
През последните 40 години биологичното разнообразие е намаляло с 30%.
Причината за тези намаления е резултат от несъзнателното използване на зелената
природа в името на собствените интереси на човечеството.

Екосистемният баланс на природата е разрушен, причинявайки климатични промени. В
резултат на различни човешки дейности като бензин, дизел, несъзнателно използване на
горива, промишлени дейности и унищожаване на горски площи в бетонни конструкции,
газовият баланс в атмосферата се влошава и води до климатични промени. Изменението
на климата нарушава баланса на живите видове с ефекта на човешката дейност.
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От друга страна нерециклираните отпадъци са
един от ключовите проблеми на нашата околна
среда. Пластмасите и други видове отпадъци
замърсяват почвата, водата и въздуха, което
също допринася за климатичните промени.
Европейската

комисия

обяви,

че

70%

от

отпадъците в океаните и плажовете се състоят
от еднократни пластмасови изделия. Нещо повече, през октомври 2018 г. Европейската
комисия за първи път обяви, че пластмасата вече е навлязла в хранителната верига на
човека.
Заплахата от „екологична криза― днес е тревожно реална, тъй като човечеството използва
повече природни ресурси, отколкото планетата може да възпроизведе. Светът е изправен
пред едно от най-сериозните си предизвикателства: да се развива устойчиво по начин,
който отговаря на нуждите на сегашното поколение, без да лишава бъдещите поколения от
възможностите да консумират природните продукти.
Според Уилям Суит, океанограф, тенденциите в честотата на наводненията се увеличават
поради повишаването на морското равнище и от 60-те години насам наблюдаваме до
1000% увеличение. Той заявява: „Въпреки че в момента не можем да спрем повишаването
на морското равнище - ние сме ангажирани с известно повишаване само поради емисиите,
които вече са в атмосферата - можем да
забавим

скоростта

на

покачване

през

следващите години, като намалим емисиите
на газове от глобалното затопляне сега."
През изминалата година станахме свидетели
на горещи вълни в Индия и Пакистан и
Европа, на рекордни тайфуни в Азия и
Мексико, на суши и пожари в Африка,
Австралия и американския запад и на наводнения в Европа.
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Според временните данни, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕИП),
средните емисии на въглероден диоксид (CO2) от новите леки автомобили, регистрирани в
Европейския съюз (ЕС) през 2018 г., са се увеличили за втора поредна година, достигайки
120,4 грама CO2 на километър . За първи път средните емисии на CO2 от нови микробуси
също се увеличиха.
Стартира проект, за който се твърди, че е най-големият ръководен от младежта проект за
възстановяване на природата в света. Собствениците на имението Penpont с площ 2000
акра в Brecon Beacons са предали 322 акра, за да се управляват от Младежка лидерска
група от 20 души на възраст 12-17години. Проектът ще възстанови местообитанията и
екосистемите и ще изследва иновативни земеделски и горски методи. Схемата е
стартирана от Action for Conservation.
Не може да се пропусне приносът към въпроса за опазване на околната среда, без да се
включат дейностите на Ал Гор, природозащитник и съприемник на Нобелова награда за
мир за 2007 г. с Междуправителствената комисия по изменение на климата. Той участва в
движението на екологичните активисти от няколко десетилетия и има пълно участие,
откакто напусна вицепрезидентството през 2001 г.
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6.2. Международни форуми, допринасящи за опазването на околната среда.
Защитата на природата може да бъде ефективна само ако включим всички - учени,
младежи, правителствени и неправителствени организации, частния сектор, любителите на
природата и заинтересованите страни и като действаме съвместно с природата, за
опазването на видовете от дивата флора и фауна и техните местообитания!
Екологичните кризи доведоха световните лидери в Париж през 2017 г., където те оставиха
настрана собствените си позиции, за да се съсредоточат върху общата цел за
предотвратяване на катастрофални климатични промени.
Както учените, така и политическите лидери се споразумяха в Парижкото споразумение,
да се обединят за предприемане на мерки за спиране на глобалното затопляне, намаляване
на замърсяването на атмосферата до ниво под нивото, което отделянето на въглерод от
биосферата изтегля от атмосферата. Това означава, че трябва да се работи по две
паралелни задачи: да се намали драстично замърсяването и да се възстанови биосферата.
Споразумението

установява

амбициозна

дългосрочна

цел

за

ограничаване

на

повишаването на температурата чрез постепенно премахване на изкопаемите горива с
течение на времето. То съдържа ангажиментите от 195 държави за намаляване на
глобалните емисии в рамките на следващите 10 до 15 години и изисква от страните да
преразглеждат обещанията си на всеки пет години и да повишават изискванията за
опазване на околната среда. Споразумението също така изисква общ набор от процедури
за наблюдение, проверка и докладване. И накрая, по-богатите страни, които са се
възползвали най-много от изгарянето на изкопаеми горива, са принудени да осигурят
средства и технологии, които да помогнат на по-бедните страни да намалят емисиите си и
да се адаптират към това, което предстои.
Нуждаем се от балансиращ елемент за борба с изменението на климата. Трябва да
превърнем екосистемите обратно в нашата зелена природа. Дългосрочното запазване и
устойчивост на екосистемата с природата е много важно за устойчивостта на нашия живот
за бъдещите поколения
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По време на годишните преговори за климата през 2018 г. в Маракеш, Мароко, различни
държави представиха своите виждания за това какво могат да направят до 2050 г., за да
помогнат за постигането на тази цел, за която държавите се ангажираха в Париж.
Не може да се пропусне приносът по въпроса за опазване на околната среда, без да се
включат дейностите на Ал Гор, природозащитник и съполучател на Нобелова награда за
мир за 2007 г. с Междуправителствената комисия по изменение на климата. Той участва в
движението на екологичните активисти от няколко десетилетия и има пълно участие,
откакто напусна вицепрезидентството през 2001 г.
Европейската агенция по околна среда предоставя стабилна, независима информация за
околната среда за тези, които участват в разработването, приемането, прилагането и
оценката на политиката в областта на околната среда, както и за широката общественост.
В тясно сътрудничество с Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната
среда (Eionet) и нейните 33 страни членки, ЕАОС събира данни и изготвя оценки по широк
спектър от теми, свързани с околната среда
Ще се съсредоточим върху принципите на екологичната политика и предприетите мерки за
опазване на околната среда и опазване на фауната и флората.
Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992
г. изрази съзнание за нарастващите опасности по света, причинени от все по-остри
екологични проблеми.
„Световната Среща на върха― в Рио формулира няколко основни и дългосрочни решения,
които ангажират международната общност със следните ключови принципи на политиката
в областта на околната среда:
- Принципът на превантивните мерки въз основа на най-добрите налични научни и
технологични постижения с цел намаляване на рисковете за хората и околната среда.
- Принципът „замърсителят плаща―, което означава, че разходите за предотвратяване и
премахване на замърсяването на околната среда се поемат от отговорните за
причиняването им на всички нива.
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- Принципът, че опазването на околната среда е обща задача за правителствата,
гражданите и индустрията чрез сътрудничество между тях.
- Принципът на интеграция, което означава, че опазването на околната среда е въпрос,
който не трябва да се обсъжда сам и че съображенията за околната среда винаги трябва да
се вземат предвид при формирането и прилагането на политики в много други области,
като транспорт, енергетика, промишленост, земеделие и други.

6.3. Глобални стратегии за защита и опазване на околната среда Десетилетие на ООН за биологичното разнообразие - 2011-2020.

Конвенция за биологичното разнообразие.

Десетата среща на Конференцията на световните лидери, проведена от 18 до 29 октомври
2010 г. в Нагоя, префектура Айчи, Япония, прие преразгледан и актуализиран
Стратегически план за биологичното разнообразие, включително целите за биологичното
разнообразие на Айчи, за периода 2011-2020 г.
Този план осигурява всеобхватна рамка за биологичното разнообразие не само за
конвенциите, свързани с биологичното разнообразие, но и за цялата система на ООН и
всички други партньори, ангажирани в управлението на биологичното разнообразие и
разработването на политики.
Стратегически цели на Айчи и Стратегически план за биологично разнообразие на Айчи
Цели за биологичното разнообразие - 2011-2020
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Мисията на стратегическия план е „да предприеме ефективни и неотложни мерки за
спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се осигури устойчивост на
екосистемите, които ще продължат да предоставят жизненоважни услуги до 2020 г., като
по този начин осигурят биологичното разнообразие и допринесат за благосъстоянието на
човечеството и изкореняването на бедността. За тази цел е необходимо да се намали
натиска върху биологичното разнообразие, да се възстановят екосистемите, да се използва
устойчиви биологични ресурси и да се споделят ползите от използването на генетични
ресурси по справедлив начин - за осигуряване на достатъчно финансови ресурси, за
подобряване на капацитета, за отчитане на проблемите и ценностите на биологичното
разнообразие, за ефективно прилагане на подходящи политики и за вземане на решения
въз основа на солидни изследвания и превантивен подход. "
Концепцията за стратегически план за биологичното разнообразие е за свят, в който „Да
живеем в хармония с природата―, в който „До 2050 г. да оценим значението на
биологичното разнообразие, да съхраним, възстановим и използваме рационално
природните ресурси, да поддържаме екосистемни услуги, здравен план и осигуряване на
жизненоважни ползи за всички. "
Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2020 г. - „Цели за
биоразнообразието на Айчи―, групирани в пет стратегически цели. Целите и задачите
предвиждат както работа за глобални постижения, така и гъвкава рамка за определяне на
национални и географски цели.
Държавите се приканват да разработят свои собствени цели в тази рамка, като вземат
предвид националните нужди и приоритети, като в същото време поемат водещата роля и
националния принос за постигането на глобалните цели.
Стратегическа цел А: Преодоляване на основните причини за загубата на биологично
разнообразие

чрез

интегриране

на

биологичното

разнообразие

в

работата

на

правителството и обществото. До 2020 г. следва да бъдат приложени следните действия:
- Интегриране на ценностите на биологичното разнообразие в националното и местното
планиране на развитието и стратегиите и процесите за намаляване на бедността и
ангажиране в националната отчетност.
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- Информиране на хората за ценностите на биологичното разнообразие и стъпките, които
могат да бъдат предприети за неговото опазване и поддържане.
- Субсидиите, вредни за биоразнообразието, са премахнати, за да се сведе до минимум или
да се избегне тяхното отрицателно въздействие и да се създадат положителни стимули за
опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие
- Правителствата, бизнеса и всички заинтересовани страни са приложили планове за
устойчиво производство и потребление.
Стратегическа цел Б: Намаляване на прекия натиск върху биологичното разнообразие и
насърчаване на устойчивото използване.
- Намаляване на степента на загуба на естествените местообитания, включително горите,
поне наполовина и, когато е възможно, да бъде намалено до нула, а разрушаването и
фрагментацията значително намалени.
- рибни запаси, безгръбначни и водни растения за управление и събиране на устойчиви,
легитимни и базирани на екосистемите подходи, като избягване на прекомерен риболов,
въвеждане на планове и мерки за възстановяване на изчезващи видове, риболов за
значително неблагоприятно въздействие върху застрашени видове и уязвими екосистеми,
и въздействието на риболова върху запасите, видовете и екосистемите в безопасни
граници на околната среда.
- Земеделските земи, аквакултурите и горите трябва да се управляват устойчиво, като
същевременно се гарантира опазване на биологичното разнообразие.
- Замърсяването, включително необходимостта от ненужни хранителни вещества, да се
управлява устойчиво, като се гарантира опазването на биологично разнообразие.
- Идентифициране и приоритизиране на инвазивните чужди видове и начините за
проникване, приоритетните видове, които трябва да бъдат контролирани или унищожени,
като се вземат мерки за управление на пътища или унищожаване за управление на техните
пътища за проникване, за да се предотврати тяхното проникване и откриване.
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- Минимизиране на многостранните антропогенни въздействия върху кораловите рифове и
други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата
Стратегическа цел В: Да се подобри състоянието на биологичното разнообразие чрез
защита на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.
- Да се запазят поне 17% от сухоземните и вътрешните водни пътища и 10% от
крайбрежните и морските зони, особено тези от биологичното разнообразие и
екосистемните

услуги,

чрез

ефективно

и

справедливо

управление,

екологично

представителни и добре свързани системи от защитени зони и приемането на други
ефективни мерки за опазване на околната среда на регионална основа, които да бъдат
интегрирани в по-широки пейзажи и морски зони.
- Да се предотврати изчезването на известни застрашени видове и да се подобри и
поддържа състоянието на тяхното опазване, особено тези преди изчезването.
- Да се запази генетичното разнообразие на културните растения, селскостопанските и
домашните животни и техните диви роднини чрез прилагане на стратегии за
минимизиране на генетичната ерозия.
Стратегическа цел Г: Увеличаване на биологичното разнообразие и екосистемните
услуги за всички.
- Възстановяване и защита на екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги,
включително свързани с вода услуги, които допринасят за здравето, храната и
благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренното население и
местните общности, бедните и уязвими слоеве от населението.
- Подобряване на устойчивостта на екосистемите и приноса на биологичното разнообразие
за

натрупването,

запазването

и

възстановяването

на

въглерод,

включително

възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, като по този начин се
допринася за смекчаване на вредните последици от изменението на климата, адаптирането
и борбата с опустиняването.
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- Прилагане на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо
споделяне на ползите от използването им в съответствие с националните закони.
Стратегическа цел Д: Подобряване на изпълнението чрез публично планиране,
управление на знанията и изграждане на капацитет.
- Всяка държава да разработи, приеме като политически инструмент и да стартира
ефективна, публична и актуализирана национална стратегия и план за действие за
биологичното разнообразие
- Традиционните знания, иновации и практики на местните общности за опазването и
устойчивото използване на биологичното разнообразие, както и общото използване на
биологичните ресурси трябва да бъдат признати, транспонирани в националното
законодателство и съответните международни ангажименти и напълно интегрирани и
отразени в изпълнението от Конвенцията с пълното и ефективно участие на местните
общности.
- Подобряване, широко общуване и трансфер и прилагане на знания, наука и технологии
към биологичното разнообразие, неговите ценности, функционирането му, състоянието и
тенденциите и последствията от загубата му
- Значително увеличаване на мобилизирането на финансови ресурси от всички източници
за ефективно изпълнение на Стратегическия план през 2007 г. в съответствие с
договорения и съгласуван процес в Стратегията за мобилизация на ресурси.
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6.5. Глобална стратегия за опазване на растенията 2011-2020.
Без растения няма живот. Функционирането на планетата и нашето оцеляване зависи от
растенията. Стратегията се стреми да спре продължаващата загуба на растително
разнообразие.
Нашата визия е за положително, устойчиво бъдеще, където човешките дейности подкрепят
разнообразието на растителния живот (включително устойчивостта на растителното
генетично разнообразие, оцеляването на растителните видове и общности и свързаните с
тях местообитания и екологични асоциации) и където от своя страна разнообразието на
растенията се подкрепя и подобрява нашия поминък и благосъстояние.
Мисия
Глобалната стратегия за опазване на растенията е предпоставка за съвместна работа на
всички нива - на местно, национално, регионално и глобално ниво - за познаване, опазване
и устойчиво прилагане на огромното богатство на световното растително разнообразие,
като в същото време насърчава осведомеността и изгражда необходимия капацитет за
неговото изпълнение.
Цели на глобалната стратегия
Глобалната стратегия за опазване на растенията е насочена към предизвикателствата,
породени от заплахите за растителното разнообразие. Крайната цел на стратегията е да се
постигнат целите на Конвенцията за биологичното разнообразие: опазване, устойчиво
използване и биологично разнообразие и справедливо разпределение на ползите от
генетичните ресурси, по-специално за растителното разнообразие.
Стратегическа цел 2: Опазване на биологичното разнообразие
2.1. Най-малко 15% от всеки екологичен регион или вид растителност се запазват чрез
ефективно управление и / или възстановяване
2.2. Най-малко 75% от районите, които са най-важни за разнообразието на флората на
всеки екологичен регион, са защитени чрез ефективно управление, насочено към
растителна защита и тяхното генетично разнообразие
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2.3. Поне 75% от производствената площ във всеки сектор се управлява устойчиво в
съответствие със запазването на растителното разнообразие
2.4. Най-малко 75% от известните застрашени растителни видове се запазват in situ
2.5. Най-малко 75% от застрашените растителни видове са в колекции ex situ, за
предпочитане в страните на произход, и поне 20% от тях са на разположение за програми
за възстановяване
2.6. 70% от генетичното разнообразие на културните растения, включително техните диви
роднини и други растителни видове, които са ценни от социално-икономическа гледна
точка, е защитено от свързаните с тях корени и местни знания, които се записват и
поддържат.
2.7. Изготвени са ефективни планове за управление за предотвратяване на нови
биологични нашествия и за управление на важни места за растително разнообразие, които
са застрашени от нашествия.
Стратегическа цел 3: Устойчиво и справедливо използване на растителното разнообразие
3.1. Няма диви видове растения, застрашени от международната търговия
3.2. Всички продукти, базирани на диви растителни видове, се събират от източници,
които се управляват постоянно
3.3. Традиционните и местни знания, иновации и практики, свързани с растителните
ресурси, се съхраняват правилно или се развиват в подкрепа на тяхното традиционно
използване, устойчив поминък, местни продоволствена сигурност и здравеопазване.
Стратегическа цел 4: Повишаване на осведомеността и осведомеността относно
растителното разнообразие, насърчаване на неговата роля за осигуряване на устойчив
поминък и значението му за живота на Земята
4.1. Значението на растителното разнообразие и необходимостта от неговото опазване е
включено в програмите за комуникация, образование и повишаване на осведомеността
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Стратегическа цел 5: Изграждане на капацитет и обществен ангажимент, необходими за
прилагане на стратегията
5.1. Броят на хората, обучени да работят с подходящи ресурси, е достатъчен и съответства
на националните нужди за постигане на целите на тази стратегия
5.2. Институциите, мрежите и партньорствата за растителна защита се създават или
укрепват на национално, регионално и международно ниво за постигане на целите на
настоящата стратегия.
6.6. Европейски политики в областта на устойчивото използване на природните
ресурси.

„Европа 2020“ - стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Европа е изправена пред момент на трансформация. Поради икономическата криза бяха
загубени години за икономически и социален прогрес. Междувременно светът се движи
бързо и дългосрочно - глобализацията, натискът върху ресурсите, застаряващото
население и глобалното затопляне са сериозни проблеми. ЕС трябва да вземе бъдещето си
в свои ръце. Европа може да успее, ако действа колективно, като съюз. Тя се нуждае от
стратегия, която да помогне Европа да стане по-силна от преди кризата и нейната
икономика трябва да стане умна, устойчива и приобщаваща, икономика, която осигурява
високо ниво на заетост, производителност и социално сближаване. Стратегията „Европа
2020― излага визия за социална пазарна икономика в Европа през 21 век.
Стратегията „Европа 2020“ предлага три приоритета:
- Интелигентен растеж: Развитие на икономика и иновации, основани на знанието.
- Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и конкурентоспособна икономика.
- Приобщаващ растеж: насърчаване на икономика с висока заетост, която осигурява
социално и териториално сближаване.
Устойчивият растеж означава изграждане на устойчива конкурентоспособна икономика с
ефективно използване на ресурсите, като се използва лидерството на ЕС при
разработването на нови процеси и технологии, включително зелени технологии,
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ускоряване на внедряването на интелигентни мрежи чрез ИКТ, използване на мрежи на ЕС
и укрепване на конкурентен бизнес, както и като помощ на потребителите при оценка на
ефективността на ресурсите. Този подход ще помогне на ЕС да просперира в
нисковъглеродната икономика, като използва ограничени ресурси, като в същото време ще
може да предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично
разнообразие и неустойчивото използване на ресурсите.
Това също ще помогне за икономическо, социално и териториално сближаване. ЕС беше
първият двигател на "зелените" решения, но можем да загубим позицията си от ключови
конкуренти, особено от Китай и Северна Америка.
ЕС трябва да запази водещата си позиция на пазара за екологично чисти технологии, за да
осигури ефективно използване на ресурсите в цялата икономика.
Постигането на целите на ЕС в областта на климата означава намаляване на емисиите
значително

по-бързо

през

следващото

десетилетие,

отколкото

през

последното

десетилетие, и пълноценно използване на потенциала на новите технологии.
Подобряването на ефективността на ресурсите значително ще помогне за намаляване на
емисиите, спестяване на ресурси и ще стимулира икономическия растеж. Взети са предвид
всички сектори на икономиката, а не само интензивните емисии.
Устойчивостта трябва да бъде постигната чрез предотвратяване на свързаните с климата
рискове и укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и реагиране при бедствия.
Постигането на енергийни цели може да доведе до намаляване на вноса на нефт и газ с 60
млрд. Евро до 2020 г. Това е от съществено значение за енергийната сигурност на ЕС. Понататъшният напредък в интеграцията на европейския енергиен пазар може да добави
допълнителни 0,6% до 0,8% от БВП.
Изпълнението на целта на ЕС за 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници
има потенциал да създаде над 600 000 работни места в ЕС. В допълнение към целите за
20% за енергийна ефективност, това е много повече от 1 милион нови работни места.
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Действията в рамките на този приоритет ще изискват изпълнение на ангажиментите на ЕС
за намаляване на емисиите по начин, който ще увеличи максимално ползите и ще
минимизира разходите, включително чрез внедряване на иновативни технологични
решения. Освен това ЕС трябва да се стреми да стане по-ефективно ресурсно ефективно,
което ще намали зависимостта му от чужди източници и суровини.

6.7. Стратегия за устойчиво развитие на ЕС
Общата цел на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС е да идентифицира и развие
действия, които ще позволят на ЕС да постигне постоянно дългосрочно подобряване на
качеството на живот чрез създаване на устойчиви общности, които могат ефективно да
управляват и използват ресурсите, да развиват потенциала за социални иновации в
икономиката и в крайна сметка да осигури просперитет, опазване на околната среда и
социално сближаване. Стратегията определя общи цели и конкретни действия за седем
ключови приоритетни предизвикателства за периода до 2010 г., много от които са
предимно екологични (включително промяна в климата и чиста енергия, устойчив
транспорт, устойчиво потребление и производство или опазване и управление на
природните ресурси).
За да се подобри сътрудничеството и да се намалят компромисите, беше предложен поинтегриран подход за разработване на политики, основани на по-добро регулиране и на
водещите принципи за устойчиво развитие (приет от Европейския съвет през юни 2005 г.).
Външното измерение на устойчивото развитие (напр. Използване на глобални ресурси,
развитие на международни въпроси) участва в разработването на вътрешната политика на
ЕС и чрез прилагане на интегриран подход за устойчиво развитие във външните политики
на ЕС.
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През 2016 г. ЕС надгражда своята стратегия, като се присъедини към Програмата за
устойчиво развитие 2030.
Мащабът, амбицията и подходът на програмата са безпрецедентни. Една от основните
характеристики е, че целите за устойчиво развитие са глобални по своята същност и
универсално приложими, като се вземат предвид националните реалности, капацитет и
нива на развитие и специфични предизвикателства. Всички държави имат споделена
отговорност за постигане на стратегически цели, като всички те имат значителна роля на
местно, национално и глобално ниво.
Освен това Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. включва трите измерения на
устойчивото развитие - икономическо, социално и екологично. Устойчивото развитие на
програмата до 2030 г. трябва да се прилага като цяло, на интегрирана основа, а не по
фрагментиран начин. Програмата за 2030 г. се основава на концепцията за глобално
партньорство, подкрепена от всеобхватен партньорски подход за мобилизиране на всички
средства за изпълнение. В допълнение, за да се осигури напредък и дългосрочна отчетност,
програмата до 2030 г. включва силен механизъм за проследяване - преглед, който ще
позволи на всички партньори да оценят въздействието на нейните действия. На световно
ниво това се наблюдава от Политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие.

6.8. Седма програма за действие в областта на околната среда.
Седмата програма за действие в областта на околната среда ръководи европейската
политика за опазване на околната среда до 2020 г. За да се даде по-дългосрочна
перспектива, тя поставя визия отвъд нея, определяща къде Съюзът иска да бъде до 2050 г .:
„Живеем добре в екологичните граници на планета през 2050 г. Нашият просперитет и
здравословната околна среда произтичат от иновативна кръгова икономика, при която
нищо не се губи и където природните ресурси се управляват стабилно и биологичното
разнообразие се защитава, оценява и възстановява по начин, който гарантира
устойчивостта на нашето общество. Нашият нисковъглероден растеж отдавна е отделен от
използването на ресурси, които гарантират безопасно и устойчиво глобално общество. "
Програмата определя три основни цели:
• запазване и подобряване на естествения капитал на Съюза
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• превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, зелена и конкурентна нисковъглеродна
икономика
• защита на гражданите на Съюза от натиска върху околната среда и рисковете за здравето
и благосъстоянието
Четирите така наречени „инструмента― ще помогнат на Европа да постигне следните
цели:
• По-добро прилагане на законодателството
• По-добра информация чрез подобряване на базата от знания
• Повече и по-разумни инвестиции за политика и в областта на околната среда и климата
• Пълно интегриране на екологичните изисквания и съображения в други политики Две
допълнителни хоризонтални приоритетни цели завършват програмата:
- Да направим градовете на Съюза по-устойчиви
- Да помогне на Съюза по-ефективно да се справи с международните предизвикателства,
свързани с околната среда и климата.
Програмата влезе в сила през януари 2014 г. Сега институциите на ЕС и държавите-членки
трябва да гарантират, че тя се изпълнява и че поставените приоритетни цели ще бъдат
изпълнени до 2020 г.

6.9. Пакет за политики за чист въздух.
На 18 декември 2013 г. Европейската комисия прие пакет за политики за чист въздух. Този
пакет се основава на изчерпателен преглед на въздушната политика на ЕС и включва
програма за чист въздух за Европа и предложение за директиви за намаляване на
националните емисии на някои атмосферни замърсители (Директива NEC) и за
ограничаване на емисиите на някои замърсители във въздуха от горивни инсталации със
среден обсег (Директива MCP). Приетият пакет съдържа редица компоненти. Те включват:
Нова програма за чист въздух за Европа с мерки за осигуряване на постигането на
съществуващите краткосрочни цели и нови цели за качеството на въздуха за периода до
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2030 г. Пакетът включва също мерки за намаляване на замърсяването на въздуха,
качеството на въздуха в градовете, подкрепа за научни изследвания и иновации и
насърчаване на международното сътрудничество.
До 2030 г., в сравнение с обичайното, пакетът „Политики за чист въздух― ще доведе до:
- избягване на 58 000 преждевременни смъртни случаи,
- спасяване на 123 000 km2 екосистеми от замърсяване с азот (повече от половината
румънска територия);
- спасяване на 56 000 km2 от защитени зони от Натура 2000 (повече от цялата територия на
Хърватия) от замърсяване с азот,
- спасяване на 19 000 км2 гори за подкисляване.
Само ползите за здравето ще спестят 40-140 милиарда евро външни разходи за
обществото и ще осигурят преки ползи от около 3 милиарда евро поради по-висока
производителност на труда, по-ниски разходи за здравеопазване, по-високи добиви и помалко щети по сградите. Пакетът също така ще добави еквивалента на около 100 000
допълнителни работни места поради повишена производителност и конкурентоспособност
поради по-малко загубени работни дни. Смята се, че има положително нетно въздействие
върху икономическия растеж.

6.10. План за действие на ЕС за кръгова икономика.
Европейската комисия прие амбициозен пакет за кръгова икономика, който включва
мерки, които ще помогнат за стимулиране на прехода на Европа към кръгова икономика,
увеличаване на глобалната конкурентоспособност, насърчаване на устойчив икономически
растеж и създаване на нови работни места.
Пакетът за кръговата икономика се състои от план за действие на ЕС за кръговата
икономика, който определя конкретна и амбициозна програма за действие с мерки,
обхващащи целия цикъл: от генерирането и потреблението до управлението на отпадъците
и пазара на вторични суровини, както и ревизираното законодателство предложение за
отпадъци. Предложените действия ще допринесат за „затваряне на цикъла― на жизнения
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цикъл на продукта чрез по-голямо рециклиране и повторна употреба и ще донесат ползи
както за околната среда, така и за икономиката.
Преразгледаните предложения за законодателство за отпадъците поставят ясни цели за
намаляване на отпадъците и създават амбициозна и надеждна дългосрочна пътека за
управление и рециклиране на отпадъци.
Основните елементи на ревизираното предложение за отпадъци включват:
- Обща цел на ЕС за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2030 г .;
- обща цел на ЕС за рециклиране на 75% от отпадъците от опаковки до 2030 г .;
- Задължителна цел на депото за намаляване на депото до максимум 10% от битовите
отпадъци до 2030 г .;
- Забрана за депониране на разделно събрани отпадъци; Насърчаване на икономически
инструменти за предотвратяване на депониране;
- опростени и подобрени дефиниции и хармонизирани методи за изчисляване на нивата на
рециклиране в целия ЕС;
- Специфични мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на
индустриалната симбиоза - превръщане на страничния продукт от една индустрия в
суровина на друга индустрия;
- Икономически стимули за производителите да пускат органични продукти на пазара и да
подкрепят схеми за оползотворяване и рециклиране (например опаковки, батерии,
електрическо и електронно оборудване, превозни средства).

6.11. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие 2020 г.
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие има за цел да спре загубата на
биологично разнообразие и екосистеми в ЕС и да помогне за спиране на загубата на
биологично разнообразие до 2020 г. Тя отразява ангажиментите, поети от ЕС през 2010 г.
съгласно Международната конвенция за биологичното разнообразие.
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Това би трябвало да доведе до опазването на видовете и техните местообитания, да ни
помогне да се борим с изменението на климата и да се адаптираме към неговите ефекти и
да допринесем за целите на Инициативата на ЕС за ефективно използване на ресурсите.
За разлика от предишния подход, който беше твърде широк и недостатъчно ефективен,
новата стратегия е по-тясно насочена към 5 приоритетни цели (и свързаните с тях мерки):
- Увеличаване на усилията за опазване на видовете и местообитанията.
- Поддържане и възстановяване на екосистемите.
- Включване на целите за биологичното разнообразие в най-важните области на
политиката на ЕС: земеделие, горско стопанство и рибарство.
- Борба с инвазивни чужди видове.
- Увеличаване на приноса на ЕС за избягване на загубата на биологично разнообразие в
световен мащаб.

6.12. Обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) - относно нашата храна,
селата, околната среда.
Целта на политиката е да се определят условията, които дават възможност на земеделските
производители да изпълняват многобройните си функции в обществото, първата от които е
производството на храни.
За да се гарантира, че земеделските производители могат да работят ефективно и тези
сектори нагоре и надолу по веригата да останат модерни и производителни, те се нуждаят
от пряк достъп до актуална информация по въпросите на развитието на селското
стопанство и пазара. Поради това ОСП подобрява достъпа до високоскоростни технологии
в селските райони и по този начин допринася за един от десетте приоритета на Комисията,
а именно свързания единен цифров пазар. Очаква се през 2014-2020 г. политиката да
осигури подобряване на интернет услугите и инфраструктурата на 18 милиона жители на
селските райони - цифра, съответстваща на 6,4% от населението в селските райони на ЕС.
Фермерите осигуряват стабилни и сигурни доставки на храна за над 500 милиона
граждани; така че общата селскостопанска политика ги подкрепя по следните начини:
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• Подкрепа на доходите: Директните плащания осигуряват подкрепа за доходите на
земеделските стопани и компенсират земеделските производители за предоставянето на
обществени блага, които обикновено не се плащат от пазара, като например грижа за
селските райони;
• Пазарни мерки: Европейската комисия може да предприеме мерки за справяне с трудни
пазарни ситуации, като внезапен спад в търсенето поради риск за здравето или спад на
цените в резултат на временно пренасищане на пазара;
• Мерки за развитие на селските райони: Националните (понякога регионални) програми за
развитие са насочени към специфичните нужди и предизвикателства, пред които са
изправени тези области. Докато държавите-членки на ЕС изготвят своите програми от
същия списък с мерки, те имат избор да насочат усилията си към най-належащите
проблеми на техните територии в икономически, естествен и структурен план. Неразделна
част от програмите за развитие на селските райони е и подходът Лидер, който насърчава
местните хора да решават местни проблеми. Мерките за подкрепа на пазара и доходите се
финансират изцяло от бюджета на ЕС, а мерките за развитие на селските райони се
финансират съвместно от ЕС и държавите-членки въз основа на многогодишна финансова
програма.
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6.13. Енергийна стратегия 2020.
До 2020 г. ЕС се стреми да намали емисиите си на парникови газове с поне 20%, да
увеличи дела на възобновяемата енергия до поне 20% от потреблението и да постигне
икономия на енергия от 20% или повече. Всички страни от ЕС също трябва да постигнат
дял от 10% от възобновяемата енергия в своя транспорт.
Постигайки тези цели, ЕС може да помогне за борба с изменението на климата и
замърсяването на въздуха, да намали зависимостта си от чужди изкопаеми горива и да
поддържа енергията на разположение на потребителите и бизнеса.
За постигане на целите стратегията „Енергия 2020― определя пет приоритета:
1) Постигане на по-голяма енергийна ефективност в Европа чрез ускоряване на
инвестициите в ефективни сгради, продукти и транспорт. Това включва мерки като схеми
за енергийно етикетиране, обновяване на обществени сгради и изисквания за екодизайн за
енергоемки продукти
2) Изграждане на общоевропейски енергиен пазар чрез изграждане на необходимите
електропроводи,

тръбопроводи,

терминали

за

втечнен

природен

газ

и

друга

инфраструктура. Финансови схеми могат да бъдат предоставени на проекти, които имат
затруднения при получаването на публично финансиране. До 2015 г. никоя държава от ЕС
не трябва да бъде изолирана от вътрешния пазар
3) Защита на правата на потребителите и постигане на високи стандарти за безопасност в
енергийния сектор. Това включва позволява на потребителите лесно да сменят
доставчиците на енергия и да следят използването на енергия
4) Прилагане на стратегическия план за енергийни технологии - стратегията на ЕС за
ускоряване на развитието и внедряването на нисковъглеродни технологии като слънчева
енергия, интелигентни мрежи и улавяне и съхранение на въглерод
5) Създаване на добри отношения с външни доставчици на енергия и енергийни транзитни
страни в ЕС.
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6.14. Стратегически план за енергийни технологии.
Европейският стратегически план за енергийни технологии (План SET) има за цел да
ускори развитието и внедряването на нисковъглеродни технологии. Целта е да се подобрят
новите технологии и да се намалят разходите чрез координиране на националните
изследователски усилия и подпомагане на финансирането на проекти.
Планът SET насърчава усилията за научни изследвания и иновации в цяла Европа, като
подкрепя най-мощните технологии в трансформацията на ЕС в нисковъглеродна
енергийна система. Той насърчава сътрудничеството между държавите от ЕС, компаниите,
изследователските институции и самия ЕС.
Планът SET се състои от Координационната група SET-Plan, Европейските технологични
и

иновационни

платформи,

Европейския

алианс

за

енергийни

изследвания

и

Информационната система SET (SETS).
Изследванията, иновациите и конкурентоспособността са едно от петте измерения на
енергийната стратегия на Комисията. Интегрираният стратегически план за енергийни
технологии е част от нов европейски подход към енергийните изследвания и иновации,
насочен към ускоряване на трансформацията на енергийната система на ЕС и пускане на
пазара на нови обещаващи нулеви енергийни технологии. Така дефинираният план
включва:
- Десет изследователски и иновационни действия въз основа на оценка на нуждите на
енергията системата и тяхното значение за трансформацията на енергийната система и
техния потенциал за създаване на растеж и работни места в ЕС
- Внимание към цялата верига от иновации, от научните изследвания до проникването на
пазара, занимаващи се както с финансиране, така и с регулаторната рамка
- Адаптиране на управленските структури по плана на плана SET, за да се осигури поефективно взаимодействие със страните от ЕС и заинтересованите страни
- Предложение за измерване на напредъка чрез общи ключови показатели за ефективност
(KPI), като нива на инвестиции в научни изследвания и иновации или икономии на
разходи.
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6.15. План за действие за екоиновации.

В отговор на икономическата и финансова криза стратегията „Европа 2020― засилва
способността на ЕС да постига интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Няколко
водещи инициативи, насочени към основните предизвикателства, допринасят за
постигането на целите му. Водещата инициатива на Съюза за иновации ще гарантира, че
иновативните идеи ще се превърнат в продукти и услуги, ще доведат до икономически
растеж и създаване на работни места и ще отговорят на основните предизвикателства пред
европейското общество.
Като стъпка в тази посока водещата инициатива се ангажира с разработването на план за
действие за екоиновации като продължение на Съюза за иновации и съсредоточаване
върху специфичните бариери, предизвикателства и възможности за постигане на
екологични цели чрез иновации.
Планът за действие за екоиновации допълва други водещи инициативи на
стратегията „Европа 2020―. Ключов градивен елемент за прехода към зелена икономика е
водещата инициатива „Европа с ефективно използване на ресурсите― и нейната пътна
карта за създаване и повишаване на търсенето на екоиновации и свързаните с тях
инвестиции.
В съобщението си "Интегрирана индустриална политика за ерата на
глобализацията" се разглежда като инструмент за определяне и прилагане на мерки за
прилагане на ключови екологични технологии, подобряване на координацията и
сътрудничеството между ЕС и държавите-членки и повишаване на осведомеността за
потенциала на новите технологии .
Фокусът е върху насърчаването на иновациите, които водят или целят поекологичен подход и преодоляване на разликата между иновациите и пазара. Планът за
действие включва целенасочени дейности както в търсенето и предлагането, научните
изследвания и промишлеността, така и в политическите и финансовите инструменти.
Подкрепа за изпълнението ще бъде партньорският подход между заинтересованите страни,
публичния и частния сектор и Европейската комисия.
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Комисията ще осигури основните стимули за навлизане на пазара на екоиновации чрез:
- използване на политиката и законодателството в областта на околната среда като стимул
за насърчаване на екоиновациите;
- подкрепа за демонстрационни проекти и партньорства за навлизането на обещаващи,
интелигентни и амбициозни операционни технологии на пазара, които все още не са
широко използвани;
- разработване на нови стандарти за насърчаване на екоиновациите;
- привличане на финансиране и спомагателни услуги в подкрепа на МСП;
- насърчаване на международното сътрудничество;
- подкрепа за развитието на нови умения и създаване на работни места и свързаните с тях
програми за обучение, които да отговарят на нуждите на пазара на труда;
- насърчаване на екоиновациите чрез европейските партньорства за иновации, предвидени
в Съюза за иновации.
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Глава 7. Проблеми с биоетиката
7.1. Въведение.

Биоетиката е нова научна дисциплина. В същото време това може да е противоречива тема
и да предизвика много дискусии от философски и медицински характер. Биоетиката е
специфично продължение на общата етика. Ерих Фром, един от представителите на
биоетиката, който я описа в своята философски труд, беше моето вдъхновение да включа
кратка характеристика на биоетиката към тази публикация.
Предметът и съдържанието на биоетиката са повод за размисъл и несъмнено водят до
много въпроси, дискусии и полемики.
Биоетиката се занимава с въпроси като зачеване, аборт или евтаназия. Наистина си струва
да обсъдим и да определим границите на хуманното отношение към тези въпроси.
Медицината се развива много бързо, което поражда съмнение в степента на алтруизъм, в
поведението на лекарите по отношение на пациентите или на учените относно някои
генетични експерименти. Промяната на гените в човешките ембриони и последиците от
това са спорни в научните среди.
Приложната етика представлява прилагане на етични изисквания към различни области на
социалната практика, за да насочи човешкото поведение към защита и подкрепа на живота.
Социалната дейност осигурява професионални социални грижи за хората, използвайки
специални методи на работа. Нашата цел е да подчертаем съответните нормативни основи
на социалната работа и биоетиката като една от дисциплините на приложната етика и да
посочим тяхната взаимовръзка, използвайки избрани (основни) етични принципи като
зачитане на правата на човека, достойнството и справедливостта.

7.2. Биоетиката като приложна етика и нейните субдисциплини.
Общоизвестно е, че биоетиката като една от дисциплините на приложната етика е
възникнала в САЩ. Експертите се запознаха с биоетиката от работата на Потър, който
първи използва термина. Той подчерта, че биоетиката трябва да се превърне в „нова
дисциплина― и да свързва биологичните знания и човешките ценности. Той определя в
биоетиката като „мост‖, който може да свърже тези две области, за да даде възможност на
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хората да използват разумно научните и техническите знания и да подкрепят оцеляването
на човечеството и подобряването на живота на бъдещите поколения.
Биоетиката на „Потър―, в оригиналната си концепция за глобална биоетика, включва
цялата биосфера, хората и техните взаимодействия в краткосрочна и дългосрочна
перспектива. Неговата биоетика представлява (био) етика на околната среда и по този
начин тя има „по-голяма― рамка от традиционната медицинска етика (медицинска,
сестринска и здравна).
Успоредно с тази оригинална тенденция на биоетиката, е необходимо да се посочи какво е
дало възможност на някои автори (Reich et al.) да говорят за нейния двоен произход. Това е
така, защото по същото време биоетиката получи силен импулс в произведенията на
Hellegers, основател на Института Кенеди по етика, който използва този термин в по-тесен
смисъл, като приложение на етиката в медицината и биомедицинските изследвания.
Подобно разбиране доведе до мнения, че биоетиката е етика на медицинската практика и
теорията. Споделяме мнение, че съвременната биоетика не е само обичайно продължение
на медицинската етика от предходния период от време. Това е по-широка дисциплина със
специфичен предмет и методи на работа.
Биоетиката е не само отражение на проблемите, занимаващи се с живота на самия човек от
гледна точка на етиката като философска етика, но също така се прилага етиката,
справедливо считана за една от най-зрелите и солидно оформени приложни етики, която
включва по-широк кръг от проблеми и съчетава повече дисциплини. Значимостта на
биоетиката и приложната етика е посочена от местни и чуждестранни приложни етици
като R. Gillon, P. Fobel / et al./, които твърдят, че биоетиката е приложна етика, тъй като
обхваща изследвания на етични проблеми, произтичащи от практиката на биологични
дисциплини, например медицина, включително ветеринарна медицина, сестрински грижи,
медицински грижи, биологични науки, тъй като медицинската и сестринската етика са
доминираща част от биоетиката.
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Фигура 1. Биоетика (собствено предложение)
Гореспоменатата диаграма показва, че биоетиката съчетава няколко дисциплини,
приема множество мнения и нагласи (това предполага, че всеки има право на собствено
мнение и задължение да приема и уважава мненията на останалите) и представлява
специфичен етичен приложен дискурс със значителен етичен елемент. В днешно време
биоетиката има по-широк спектър, широк обхват и контекст.
Според Fobel той е повлиян най-вече от:
• Изследователската етика в дисциплини, свързани с живота
• Етика на околната среда, която набляга на актуални проблеми като замърсяване,
отношения между хората и други живи същества
• Етични проблеми, свързани със сексуалността, репродукцията, генетиката и
популацията
•

Социално-политически

проблеми

като

здраве,

дискриминация, война, изтезания и др. (Fobel, 2007, стр. 21-22).

безработица,

бедност,
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По принцип биоетиката представлява прилагане на етични изисквания към
медицината, сестринството и други области на практически действия на човека, за да
насочи човешкото поведение към защита и подкрепа на живота.

7.3. Ценности и нормативно съдържание на биоетиката - история и
настояще.
Биоетиката като етика на живота (една от науките за живота) формулира етични
принципи и норми и се опитва да ги рационализира. Това не е лесно поради плурализма на
мненията, етичните теории и съществуващите критерии, които често са противоречиви.
Повече от 25 века европейската култура формира и променя различни морално-етични
принципи, правила и препоръки, съпътстващи съществуването на медицината. Възможно
ли е да се изберат някои норми от един толкова разнообразен спектър, който да има
значение за съвременната биоетика?
Ако класифицираме медицинския етичен опит като (био) медицинска етика, можем
да заключим, че в момента той е представен в три форми или модели: модел на Хипократ,
модел на Парацелз и деонтологичен модел. Това са част от биоетиката и заедно те създават
нейното ценностно-нормативно съдържание. Нещо повече, самата биоетика като
нормативна етика допълва набор от принципи и норми. И така историческите специфики и
логическата основа на всеки модел, включително съвременните специфики, създават
ценностно-нормативно съдържание на биоетиката.

7.4. Морални принципи и норми, изразени в добре познатата Хипократова
клетва.
В исторически план първата медицинска (лекарствена) етика беше представена от
морални принципи и норми, изразени в добре известната Хипократова клетва. Хипократ
(460-380 г. пр. н. е.) Като основател на медицината се идентифицира с произхода на
професионалната медицинска етика. Практическата връзка на лекар и човек, болен или
здрав, ориентиран към грижи и подкрепа, беше основната характеристика на
професионалната медицинска етика от самото начало. Това, което по-късно е идеална
норма за връзка между хората в християнската етика, като „обичайте ближния като себе
си― и „обичайте враговете си―, професионалната медицинска етика смята за истински
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критерий за избор на професия и определяне на медицинското изкуство.
Нормите и принципите на лекарското поведение, формулирани от Хипократ, не са
само отражение на конкретни отношения в конкретна историческа епоха. Те са пълни със
съдържание, обусловени цели и задачи в контекста на медицинската професия, независимо
от мястото, времето или изпълнението им. Понастоящем те все още са актуални и не губят
значението си, въпреки че стилът на тяхното формулиране или писане се е променил в
етичните документи, етичния кодекс на медици, медицински сестри или социални
работници. Голям брой норми и принципи, характерни за този модел, са доминирани от
принципа на не-злоупотребата. В културно-исторически контекст на етиката на Хипократ
принципът на не-злоумишленост изразява гражданското кредо на медицинската професия,
първоначална професионална гаранция. Тези принципи магат да се разберат като условие
и основа за признаването им от обществото и всеки отделен човек, който предава живота и
здравето си в ръцете на лекаря.

7.5. Разбиране на взаимна връзка между лекар и пациент.
Втората историческа форма на медицинската етика е разбирането на взаимната
връзка между лекар и пациент, която се е формирала през Средновековието. Найзначимият му представител е Парацелз (1493-1541). Смятан е за откривател на химически
медикаменти и емпирично лечение. Моделът на Парацелз е форма на медицинска етика,
при която етичната връзка с пациента се разбира като важна стратегия на терапевтичното
действие на лекаря.
Противно на модела на Хипократ, ориентиран към спечелване на социално доверие
на индивида, моделът на Парацелз е фокусиран върху емоционалните и психически
особености на индивида, неговите психически и духовни контакти с лекар и включването
на тези контакти в медицинска процедура.
Този модел развива изцяло патернализма като вид връзка между лекар и пациент.
Медицинската култура използва латински термин pater-баща, който също се използва от
християнството, за да опише свещеник и Бог. Значението на „баща― в патернализма се
изразява в отношението между лекар и пациент, което не обхваща само кръвни и семейни
отношения, но и положителна психо-емоционална връзка и социално-морална отговорност
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и „лечебен ефект― на лекаря при контакт с пациент.
Както вече споменахме, „лечебният ефект― и „божествеността― са резултат от
добрите процедури на лекар и техните усилия и готовност да донесат „благосъстояние― и
„доброто― на болен човек. Основният етичен принцип, формиран в този модел, е
принципът на благодеянието („прави добро, благосъстояние, милост―). Медицинската
професия е организирано прилагане на доброто.

7.6. Изискване за морална безупречност на лекар.
Изискването за морална безупречност на лекаря е много важно в медицинската
етика. Тя се изразява чрез нейния деонтологичен модел, който включва правила и
задължения на медицинската практика. Нарушаването им може да доведе до специфични
дисциплинарни и правни последици за лекарите.
Принципът „Да изпълняваш своите задължения― означава да изпълняваш
специфични изисквания и обратно да не изпълняваш своите задължения означава да
противоречиш на изискванията, определени от медицинското общество, цялото общество,
собствената воля и разум на лекаря. Щом правилата са ясни и точно формулирани за всяка
медицинска специалност, принципът за изпълнение на задълженията не толерира никакви
оправдания и извинения, когато задълженията са нарушени или пренебрегнати.
Следователно идеята за задължение е определяща и адекватна за действията на
лекаря.

7.7. Съвременен подход
В днешно време не говорим само за помощ на болен човек в контекста на
съвременната медицинска помощ. Благодарение на използването на нови технологии,
съществуването на множество ценностни системи или критерии за ориентация, ние сме в
състояние да насочваме, поддържаме и „подобряваме‖ живота на хората, но това често
води до проблематични „физически‖ и морални последици за човечеството като цяло
(човешкото клониране, влияние на ГМО върху живота и здравето на човешката популация
и др.).
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Появяват се морални конфликти и проблеми. Често говорим за конфликт на права
(правото на плода за живот срещу правото на жената за аборт, правото на достойна смърт
срещу правото на евтаназия или правото на лекар да изпълни професионалния си дълг „да
не навреди― ‖ и „ да не убива ‖).
Следователно един от най-важните биоетични принципи е принципът на зачитане
на правата и достойнството на човека. Принципът влияе върху решаването на „основния
въпрос― на медицинската етика, връзка между лекар и пациент. Патернализмът, основан
изключително на авторитета на лекаря, се заменя с включване на пациент в процеса на
медицинското решение. Възникват нови форми на взаимоотношения между лекар и
пациент. В същото време всеки от тях представлява специфична форма на защита на
човешките права и достойнство. Конфликтът между права, принципи и ценности е
реалност в съвременното плуралистично общество.
Биоетиката като приложна етика обаче представлява адекватен тип приложение на
етиката, който се опитва да приложи своя етичен елемент в етични програми и етични
оценки. За да бъдем по-конкретни, има етични комитети като част от етичните програми за
решаване на проблеми в областта на биомедицината.
Етичните комитети представляват форма на институционализация на (био) етиката,
те могат да бъдат характеризирани като биоетични социални асоциации, включващи
етични комитети за болници, изследователски институции и специализирани асоциации по
биоетика. Тяхната роля е (трябва да бъде) да решават проблеми, които изискват препоръки
за конкретни съмнителни ситуации в медико-биологични дейности, свързани с тяхната
теоретична или практическа част.
В края на тази част бихме искали да подчертаем, че историческият и логически
анализ на развитието на медицинската (лекарствената) етика и принципи води до
заключението, че те все още са актуални; част от биоетиката и на практика е част от
всички важни биоетични документи (Конвенцията за правата на човека и биомедицината,
Всеобщата декларация за човешкия геном и правата на човека, Всеобщата декларация за
биоетиката и правата на човека).
Ако разсъждаваме за по-нататъшното развитие на съвременната биоетика, трябва да
отбележим, че са се формирали няколко основни модела на „стратегии за прилагане на
етиката, които са трансформирани в методи― (Fobel, 2007, стр. 40). Това означава етика на

130

принцип, чийто модел се счита за един от първите опити за създаване на основи на
определени общовалидни етични принципи, приети от представители на различни
културни и морални традиции.
В известната работа на Т. L. Beauchamp и J. F. Childress, основните принципи на
биомедицинската етика се определят, както следва: автономност, справедливост,
благодеяние и не-злоупотреба. Принципите на злонамереността и благодеянието са найстарите. Принципът на недобросъвестността е въплътен в клетвата на Хипократ и може да
се счита за някакъв вид първоначално изискване за всички морални отношения между
хората.
Принципът на благодеянието е (да кажем) продължение на предишния принцип и
предполага действия от максимална полза за отделен човек и често съответства на термини
като благотворителност, милосърдие и т.н. Принципът на автономия заедно с принципа на
справедливостта станаха предпочитани по време на формирането на биоетиката.
Това и прилагането на „древни― етични принципи се превърнаха в основата на
качеството на отношенията между медицинския персонал и пациентите поради акцента
върху зачитането на автономната личност на пациента и неговото достойнство, което се
счита за основа и цел на правата на човека.
Правата на човека са инструмент за гарантиране на човешкото достойнство.
Принципът на справедливост, противно на гореспоменатите етични принципи, се
фокусира върху решението на онези морални проблеми, чиито участници са не само
индивиди, но и социални групи. Той се схваща като етичен „критерий― за адекватно
разделение на услуги, лекарства, технологии и т.н.
Това са основните принципи, незабавно очевидни (prima facie), приети от различни
култури и религиозни традиции и те трябва да служат като разпоредби, способни да
разрешат всички етично конфликтни ситуации.
Необходимо е обаче да се каже, че в някои конкретни случаи тези принципи са
противоречиви и не могат да разрешат морални проблеми и етични дилеми.
Независимо от това, този модел и неговото значение за прилагане на етиката за
биоетиката (приложна етика) е важен и свързан с факта, че той е първата интегративна
основа, систематично разработена за биоетика.
Друг модел е представен от етиката на грижите, чието основно морално кредо е

131

изцелението и грижите за болните, въпреки че липсва единодушна формулировка на
грижите, особено във връзка със справедливостта или равенството на тези, които се
нуждаят от грижи.
Етиката на грижите се опитва да възприема конкретни ситуации и случаи от
различни гледни точки и акцентира върху грижата за добрия живот на конкретни хора.
Причинният модел на приложение на етиката в биоетиката е оригинален и основен.
Той сравнява и определя конкретни проблемни ситуации въз основа на аналогия и други
подобни случаи и се опитва да ги разреши. Има и други модели като утилитарен,
деонтологичен (кантова етика, контрактуализъм, комунитаризъм, либерален плурализъм,
религиозна етика ...).
Всички те предлагат решение на морални проблеми чрез прилагане на собствени
принципи и определени критерии. В биоетиката, като дисциплина на приложната етика,
вниманието се обръща главно на модел на добър живот повече от модел на качествен
живот. „Ние апелираме към изискване за добър живот по-вероятно от неговото качество
или отличия.― (Fobel, 2007, стр.38).
Възможно е обаче да се изброят и други модели, които имат значителна роля в
процеса на философско-етични разсъждения и подходи за прилагане към биоетиката. Те
включват етиката на добродетелта с акцент върху етиката на добрия живот, етиката на
повествованието, феминистката етика, взаимосвързани с етиката на грижата и въпросите
на пола и дискурсната етика като теория на комуникацията и действията.

7.8. Заключение
Социалната работа е тясно свързана с (био) етика (приложна етика). Социалният
работник трябва да върши работата си, като разглежда „предмета― на своята работа, в
съответствие с етичните принципи. И така, техните професионални действия предполагат
способност за етичен размисъл, морално поведение и решения.
Социалната работа произтича от правила, изучавани от етиката, и в същото време е
ориентирана към решаване на практически задачи, свързани със социални конфликти, в
които участват хората.
Следователно, основни етични принципи, известни благодарение на философската,
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общата етика и приложната етика (биоетика) , имат важна роля. Очевидно е, че социалната
работа, имайки предвид нейното съдържание и предмет, продължава тяхното понататъшно развитие и рационализация.
Разгледахме онези основни етични принципи, които, по наше мнение, са от
значение както за биоетиката, така и за социалната работа. Говорим за зачитане на
човешкото достойнство, водещо до човешки права (етика на човешките права) и
следователно до автономност и справедливост, които са негов нормативен израз.
Човешкото достойнство несъмнено принадлежи на всеки индивид, то е естествено
свързано с хората и законно обвързано за признаване на личностната реализация на всеки
индивид. То е неприкосновено и затова всяко нарушение на правата на човека е
неприемливо. В известен смисъл връщането към твърдението на Кант гласи, че човек е
самата цел и никога не бива да се използва като инструмент.
Според Кант човешкото достойнство се изразява чрез морална автономност на
личността и е една от основните етични норми и в социалната работа. Автономията
изразява начин на живот на човек, който е отговорен за собствените си действия, както и
за автономен начин на живот на други хора. Той подчертава уважението на човека като
човек във всички измерения - физическо, умствено, духовно и социално.
Правата на човека в основата си се тълкуват като права, принадлежащи на всеки
човек и ние не бихме могли да живеем без тях като хора. Те се основават на достойнството
и хуманните ценности на човека. Те са универсални и не могат да бъдат отречени, тъй като
са еднакви за всички. Човешкото достойнство е свързано с правата, но и със задълженията
на всички участници в социалната работа и обществото. Говорим за социална
справедливост, която може да се тълкува чрез социалния и етичен принцип на
справедливост.
Принципът на справедливост може да се схване като морално отношение, социален
и безпристрастен ред, критерий за външни отношения на хората, социални структури или
добродетел, повече от необходимо за практиката на социалната работа. Принципът на
справедливост изисква да не се правят разграничения между хората и да се осигуряват
оптимални грижи за всички, които се нуждаят, без никаква дискриминация.
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Глава 8. Култура и традиции
8.1. България.

8.1.1. Въведение.

Страна за всички възрасти9, България има богата и вековна културна история. С
приемането на християнството през IX век българската култура става неразделна част от
европейската култура, но въпреки това нейната автентичност е запазена и до днес10.
Има много традиции и тържества, които произхождат от езически времена или имат
християнски корени и са стриктно спазвани от векове. Българите се гордеят със своите
традиции, култура и наследство. Това се отразява във всичко - от храна и песни до танци и
бижута.
Веднъж Уинстън Чърчил отбеляза, че „Балканите произвеждат повече история,
отколкото могат да консумират―. България, която прегръща източния край на полуострова
по Черно море, може да има право да каже, че историята й е сред най-старите. Човешкото
съществуване тук може да бъде проследено от Каменната ера. Намерени са голям брой
златни артефакти в Панагюрище, Вълчитран, Рогозен и другаде. Открити са цели градски
комплекси, където все още продължават разкопките.
България е един от най-големите производители на розово масло в света. Розата е
символът на България. Българските рози са наследници на така наречената роза Дамасцена
и са донесени по нашите земи през 17 век. Розовата долина на България включва полета с
площ около 3300 кв. Км по Стара планина.
По време на античността районът, известен днес като България, е бил контролиран
от траки, гърци и римляни. С течение на времето районът е обитаван и от аварите,
Византийската империя и османците. Всеки етап от поробване е посрещнат с местна
съпротива.
Тъй като османският контрол отслабва на Балканите, България отново процъфтява

9

https://routes4u.culture-routes.net/country/bulgaria/
https://visitmybulgaria.com/bulgarian-traditions/
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като независима държава. През 1989 г. е изготвена нова конституция, а през 2007 г.
България се присъедини към Европейския съюз.
Традициите, празниците, обичаите и ритуалите, запазени от българите през
вековете, са доказателство за дълбоката духовност на страната и нейния динамичен начин
на живот и култура.
Традициите и старите обичаи, както и участието в културния живот на обществото
и публичните тържества се организират от Центрове за култура на Общността, наречени
читалища. Тези неправителствени институции са създадени след освобождението от
Османската империя, когато българите са нетърпеливи да запазят своя език, традиции и
обичаи. В България няма град, село без такава институция. Основателите издигат сгради
между 1880 и 1890 г., отговарят за подбора на учители и създаването на аматьорски
хорове, национални фолклорни танцови и певчески групи. Имаше много аматьорски
театри, в които бяха установени взаимоотношения между поколенията, поетически
клубове и работилници за четене, които осигуряват снабдяването с книги и създаването на
библиотеки.
Читалищните институции бяха центровете за просвещение, членството беше
доброволно и жителите на селото нетърпеливо очакваха общностните шоута, посветени на
Националните празници: Коледа, седмицата на книгата, Денят на българската азбука и
култура. Почти всички читалища имат интернет съоръжения и все още са мястото, което
привлича млади и стари за дейности, посветени на опазването на българските традиции и
обичаи.
8.1.2. География.

България е държава, разположена в Югоизточна Европа и заема източния район на
Балканския полуостров. Страната граничи с Румъния, Турция, Гърция, Република Северна
Македония и Сърбия. Река Дунав тече по северната граница. На изток Черно море
предоставя напълно различно измерение на туризма със своите известни курортни градове
Варна и Бургас.
Дългото черноморско крайбрежие на България е лятната площадка на страната,
привличаща туристи от цяла Европа и извън нея. Големите, специално построени курорти
се превърнаха в сериозни съперници на Испания и Гърция. Златни пясъци е един от най-
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старите и най-големите черноморски курорти, разположен на 17 км северно от град Варна.
В страната има множество планински вериги - включително Стара планина, която
дава името на полуострова - и най-високият връх на Балканите: 2925-метровият връх
Мусала. Планините са не само невероятно величествени, но и се характеризират с голяма
гъвкавост. Повечето от тях могат да се похвалят с отлични ски курорти, където човек може
да се занимава с всякакви зимни спортове и дейности, включително ски, сноуборд,
трекинг, катерене и др.

България има умерено-континентален климат с умерени характеристики, характерни
за Централна Европа, с горещо лято, дълги, студени зими и много различни сезони.
Дневните температури варират от 0-5 ° C през зимата и 25-30 ° C през летните месеци.
България е парламентарна република.
Официалният

език

е

българският,

а

религията

на

повечето

българи

е

източноправославното християнство.
Националната държавна емблема на Република България е изправен златен лъв на
тъмночервен, щитовиден фон. Националната емблема е изобразена на нейния държавен
печат. Знамето се състои от три цвята: бял, зелен и червен, положени хоризонтално отгоре
надолу.
Столицата на България е София.
Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат ограничения върху права
или привилегии въз основа на раса, гражданство, етническа принадлежност, пол,
национален произход, религия, образование, убеждения, политически принадлежности,
лично или социално положение или имуществено състояние.
Държавната власт е разделена на законодателна, изпълнителна и правна власт.
Политическият живот на България се основава на принципа на политическия плурализъм.
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Основата на българската икономика е свободната икономическа инициатива. Държавата
създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и им
осигурява подкрепа. Държавата също така предвижда да запази историческото и
културното наследство на страната.
8.1.3. Религия.

Религията в България е доминирана от християнството от приемането му като
държавна религия през 865 г. Доминиращата форма на религията е източноправославното
християнство в рамките на Българската православна църква. По време на османското
владичество на Балканите сунитският ислям се разпространява в територии на България и
тя остава значително малцинство и днес. Католическата църква има корени в страната от
Средновековието, а протестантизмът пристига през 19 век11.
През последните години се наблюдава спад както на историческите религии в
България - православното християнство и исляма -, които намаляват съответно от 86%
през 1992 г. на 84% през 2001 г. до 61% през 2011 г. и от 13% през 1992 г. на 12 % през
2001 г. до 8% през 2011 г. При преброяването през 2011 г. въпросът за религиозната
принадлежност стана незадължителен и по този начин 21,8% от общото население не
отговориха.

1992[6]

2001[7]

Number %

Number

7,350,016 86.6

6,638,870 83.73 4,487,554 60.9

2011[1][8]

Religion

Christianity
–Bulgarian

%

Number %

Orthodox 7,274,479 85.71 6,552,751 82.64 4,374,135 59.4

Church

11

–Protestantism

22,067

0.26

42,308

0.53

64,476

0.9

–Catholic Church

53,470

0.63

43,811

0.55

48,945

0.7

Islam

1,111,838 13.1

966,978

12.2

577,139

7.9

Население по местоживеене, възраст и вероизповедание". National Statistical Institute of Bulgaria. Archived
from the original on 3 March 2018.
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Other

11,882

0.14

14,937

0.19

11,444

0.1

No religion

-

-

308.116

3.88

682,162

9.3

No answer

-

-

-

-

1,606,269 21.8

Total population

8,487,317 100.0 7,928,901 100.0 7,364,570 100.0

Конституцията на България определя православното християнство като "традиционна"
религия на страната, но гарантира свободното упражняване на всяка религия12
Държавните училища предлагат незадължителен курс за религиозно образование,
който обхваща християнството и исляма. Курсът разглежда историческите, философските
и културните аспекти на религията и запознава студентите с моралните ценности на
различните религиозни групи. Всички официално регистрирани религиозни групи могат да
поискат техните религиозни вярвания да бъдат включени в учебната програма на курса.
Правителството не разрешава религиозни атрибути на официални снимки за
национални документи за самоличност.
България не е преживяла значителна етническа или религиозна конфронтация.
Религиозните общности в страната съжителстват мирно.
Всъщност столицата София е известна с т. нар. Площад на религиозна
толерантност; църквата "Св. Неделя", катедралата "Св. Йосиф", джамията "Баня Баши" и
софийската синагога са разположени на метри една от друга в самия център на града.
По-малко известен факт е, че близо до тях се намира протестантска църква.
Протестантизмът се увеличава особено сред по-младите хора в България. Две от
известните протестантски църкви в София са Пробуждащата се църква и Зоуи София.

12

"The Bulgarian Constitution". Bulgarian Parliament.
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Отношенията между религиозните групи обикновено остават граждански и
толерантни; въпреки това дискриминацията, тормозът и обществената нетърпимост към
някои религиозни групи остават непостоянен проблем. Продължаваха съобщения за
обществена дискриминация срещу „нетрадиционни― религиозни групи, както и негативни
медийни истории за такива групи.
Свидетелите на Йехова продължават да съобщават множество медийни истории с
негативна, унизителна и понякога клеветническа информация за тяхната дейност и
вярвания. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изрази загриженост
относно нежеланието на медиите да отразяват тяхната благотворителна дейност и
положителен принос към обществото.
Макар и по-рядко в сравнение с предишни години, някои протестантски групи
съобщават за враждебност и вербални атаки от местното население в силно мюсюлмански
райони.
Някои "нетрадиционни" групи се сблъскват с дискриминация и предразсъдъци от
местните власти в определени населени места, въпреки че са получили национална
регистрация в Софийския градски съд. Свидетелите на Йехова изразиха загриженост във
връзка с все по-голям брой случаи, в които полицаи ги спират и глобяват.
През вековете България се е доказала като държава, в която българи от различен
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религиозен произход живеят заедно и уважават религиозните тържества и обичаи на
съседите. Има градове и села с мюсюлманско и християнско население, които са
установили приятелски отношения.
8.1.4. Култура: исторически корени.

България е най-старата държава в Европа, която не е променила името си от
създаването си за първи път през 681 г. София, столицата на България, е основана преди
7000 години. Това го прави вторият най-стар град в Европа.
България е трета в списъка на страните с най-ценни археологически обекти,
открити на българските територии, след Гърция и Италия. Съществуват солидни
исторически доказателства, че виното се е произвеждало на територията на днешна
България още от каменната ера. Днес страната си спечели репутацията на производител на
вина от световна класа.
Културата на България се основава на интересна комбинация от тракийски,
славянски и български традиции, заедно с влиянието на Източната православна църква.
Остават много древни обичаи, като например нестинарството - танци върху жарава, който
е признат от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. България също има силна
фолклорна традиция, която прониква в много аспекти на изкуството, литературата,
музиката, тържествата и ежедневието13.
Начинът на живот и културите в днешна България се развиват в продължение на
хиляди години. Страната е разположена на кръстопътя между Европа и Азия, а земите на
България са населени още от античността. Славяните и прабългарите са били силно
повлияни от културите на траките, илирите и гърците, а всички народи, пребиваващи по
тези земи - траки, римляни, славяни и българи - са допринесли за световното културно
наследство.
Не случайно тук е израснала най-ранната европейска цивилизация.
Някои от най-известните съкровища в света бяха открити във Варненския некропол,
включително най-старите златни украшения в света;

13

https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/europe/bulgaria/history-and-culture
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Варненският некропол е гробница в западната индустриална зона на Варна, град на
брега на Черно море, считан в международен план за един от ключовите археологически
обекти в световната праистория. На мястото е открито най-старото златно съкровище в
света, датиращо от 4600 г. пр. н. е. до 4200 г. пр. н. е14 .
Тракийски гробници и светилища има в Казанлък, Свещари, Старосел,
Александрово, Перперикон и Татул.

Оригинална тракийска гробница от 4 - 3 век пр. н. е. е един от най-значимите паметници
на тракийската култура в България, включен в списъка на световното културно наследство
на ЮНЕСКО през 1979 г. 15
Паметникът дължи световната си слава на забележителните стенописи в коридора и
куполното помещение - един от най-добре запазените произведения на античната живопис
от ранната елинистическа епоха.16
Останките от тракийската, елинистическата и римската култура са много и
разнообразни. В десетките тракийски гробници, които са били открити, има уникални
14

https://bibliophilia.eu/varna-necropolis-the-dawn-of-european-civilization
https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/articles/the-most-impressive-thracian-tombs-in-bulgaria/
16
Kazanlak Tomb, 8, Tyulbenska Str. Kazanlak, Bulgaria
15
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останки, свидетелстващи за високата материална и духовна култура на древността.
Тракийският храмов комплекс в село Старосел е бил в древността важен и богат тракийски
град през 5 век пр. н. е. Най-големият подземен храм на Балканите се намира под
Четиньова могила, заедно с мавзолей. Храмът, както и близката резиденция на тракийския
цар под планината Кози Грамади вероятно са построени по време на управлението на
Аматокос II (359-351 г. пр. н. е.). Другите исторически обекти включват Хоризонт Тумулус
(могила), където се намира единственият известен тракийски храм с колонада, както и 9
други могили в околността17.

8.1.5. Българска фолклорна музика и танци.

Това, което традиционно се нарича „българска народна музика―, се корени в древни
обичаи и традиции, които отразяват петвековното османско владичество, което така и не
успя да смаже оживения дух на българите.
Традиционната българска музика е изключително разнообразна и отличителна и е
известна със своите необичайни ‗асиметрични‘ ритми, при които ритъмът не се разделя
дори на ритми, а на по-дълги и по-къси. Може да се опише като сливане на мелодични
балади, изпята с мощни гласове и традиционните инструменти - на гайдата от козя кожа,
преплетени с мистичните звуци и допълнени от ударите на големия барабан.
Друг интригуващ факт за традиционната българска песен е, че тя винаги разказва
история. Създадени в малки села, скрити в долините на нашите красиви планини, жените
често се събираха и пееха заедно, разказвайки приказки за любов, семейство, работа,
ежедневни задължения или нещо друго, което би предизвикало тяхното вдъхновение.
Традиционно тези песни служеха за новини - от село на село и от долина до долина жените използваха за създаването на тези вълшебни звуци и споделяха своята история.
Тази традиция се предава от майка на дъщеря в продължение на много поколения18.
Днес гласът на жена на име Валя Балканска, пееща песента „Izlel e Delio Haidutin―, е
едно от двадесет и седемте музикални изпълнения, които някога са били изпратени в
космоса през 1977 г. на борда на американския Voyager. Признатата от ЮНЕСКО
17
18

http://www.incomingbulgaria.com/i.php/places_of_interest/Thracian_Tombs/Tom_of_Starosel/index.htm
https://www.myguidebulgaria.com/travel-articles
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българска народна певица като „гражданин на света―, Валя Балканска, е едно от найголемите съкровища на България, не само известна с невероятния си глас, вокален
капацитет и обхват, но и с феноменалната си способност да пресъздава мистичната
атмосфера на традиционното пеене на Родопите.
Ако видите българи, които танцуват на улицата, хванати за ръце да образуват
големи кръгове или редове, най-вероятно сте попаднали на хоро, националния танц на
страната. Тази вековна традиция е запазена в България и няколко други балкански
държави и все още събира хората в моменти на единство и спонтанна радост.
Танцуващото хоро включва изучаване на последователност от стъпки и
комбинирането им с движения на ръцете под звуците на народна музика. Понякога
танцьорите се държат един за друг за кръста или изпълняват „танцов диалог―, застанали
един срещу друг. Преди около сто години танцуването на хоро е начин на ухажване. Да се
гледат в очите по време на танцови забави на главния площад на селото често означава, че
двамата се харесват и ще се женят. По времето, когато не е имало радио и телевизия, хоро
танците са били основната форма на забавление.
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8.1.6. Български официални празници

Национален празник на България - 3 март.
На този ден, запомнен в историята като Ден на освобождението на България, хората в
България отдават признание и почит на загиналите в борбата за национална свобода. От
1888 г. 3 март се превръща в Ден на освобождението на България от османско иго и е
обявен за национален празник през 1978 г. Датата 3 март е включена в списъка на
официалните празници на България, съгласно парламентарен указ през 1990 г.
Трифон Зарезан - Ден на винопроизводителя - 14 февруари.
Това тържество отбелязва края на зимата и раждането на пролетта, като оценява
винопроизводителите и лозарите. Традиционно е Ден на винопроизводителя в България първата резитба на лозите. Св. Трифон е светецът на винопроизводителите. Оригиналната
традиция гласи, че колкото повече вино тече на този ден, толкова по-щедра ще бъде
следващата реколта.
Според българските учени Свети Трифон е придобил своята ориентирана към
виното роля чрез трансформация на езическите дохристиянски богове на виното като
Дионисий, които са били широко почитани от древните траки19.
Всяка година, от началото на февруари, обществен спор противопоставя деня на Свети
Трифон на Свети Валентин. Аргументите са в полза на това да накараме българите да се
придържат към своите корени и традиционните празници, от една страна, или да оправдаят
свободата на хората да празнуват, който повод искат, от друга страна. Наскоро 14
февруари се превърна в комбиниран празник, когато българите празнуват любовта си към
любимата жена или любовта си към виното.

19
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Гергьовден - 6 май.
6 май е обявен за Ден на българската армия, както и за Ден на овчарите. В същото
време това е имен ден на хората, които носят името Георги или производни имена за мъже
и жени.
Свети Георги Победоносец е канонизиран от Църквата заради това, което е
направил. Обикновено той е нарисуван на икона като яздещ бял кон, държащ копие в ръка,
пробождащо в гърлото дракона. Според легендата дракон нападал овчарите и техните овце
и всеки път, когато драконът крадял овца или агне, Свети Георги защитавал стадото.

Денят на българската просвета и култура и славянска азбука.
24 май е денят на българската просвета и култура и на славянската азбука. Известен е и
като ден на св. Кирил и Методий, в чест на братята, създали кирилицата. Това е държавен
празник в България, отбелязва се с множество културни събития.
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8.1.7. Семейни тържества и именни дни

Подобно на по-голямата част от Европа, българите празнуват Коледа и Великден като два
от основните си празници, като спазват много от свързаните с тях обичаи като коледната
елха и великденските яйца.
Бъдни вечер - 25 декември.
Православната църква в България празнува Бъдни вечер на 25 декември, следвайки
григорианския календар. Събитието е много важно за семейно събиране: братовчеди, лели,
чичовци, баби и дядовци идват в къщата на най-старите членове на семейството. Коледно
дърво и подаръци са сред атрибутите на тържеството.
Типичното хранене се състои от нечетен брой ястия, които следват четиридесетдневния
адвентен пост. Това вегетарианско ястие включва зърнени храни, зеленчуци, плодове и
ядки. Орехите са необходим компонент на българското коледно ястие. Всеки член на
семейството счувпа орех, за да определи съдбата си за следващата година. Ако орехът е
добър, се казва, че годината ще бъде успешна. Лош късмет се предсказва за човека, който
счупи лош орех.
Домакините оставят ястията на масата от вечерята на Бъдни вечер, и масата не се почиства
до следващата сутрин, за да осигури препитание за духовете на предците, които може да се
върнат на посещение преди Коледа сутринта.
Легендата гласи, че Дева Мария е родила Христос в навечерието на Коледа, но е обявила
раждането си само на следващия ден, на Коледа. Българската легенда също така разказва,
че Мария е раждала от 20 декември до раждането на Христос.
Бъдни вечер може да е изцяло вегетарианска, но на Коледа е време за угощение на огромна
вечеря, която включва основно ястие от някакъв вид месо (често свинско).
Коледари обикалят от къща на къща в българските села по Коледа, започвайки в полунощ
на Бъдни вечер. Тези групи коледари обикновено се състоят от млади мъже, облечени в
традиционни носии, които са в различни варианти според регионите в България.
Коледарите репетират и се подготвят специално за тези празнични обиколки, като
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научават наизуст традиционни стихове и песни, с които пожелават добра реколта, здрави
домашни животни и щастие на стопаните. Както и при другите български традиции, и тази
има мотивация: Този обичай се прави, за да предпазва от зли духове. Коледарите често се
възнаграждават с храна в замяна на пеенето, докато обикалят от къща на къща през нощта.
Великден.
Великден е семеен празник в България. Всяко семейство трябва да боядиса и украсява
варени яйца в ярки цветове и да приготви бисквитки и козунак. Религиозните българи
отиват на специална литургия на Великден в полунощ, където официално се съобщава
„Христос възкръсна―. Това са думите, които се използват за поздрав, вместо „здравей―,
когато хората се срещат на улицата през следващите няколко дни. Агнешкото се сервира в
деня на Великден, когато завършва 40-дневният Велик пост.
Според Библията Исус е бил заловен в четвъртък по време на молитва и това традиционно
е денят за оцветяване на яйцата. Преди да оцветите яйцата, първо трябва да ги сварите.
След това разтворяте във вода боята преди да поставите яйцата вътре. Някои българи
добавят супена лъжица оцет, така че обвивката поема по-добре цвета.
Първото яйце, което извадите от боята, трябва да е червеното. Преди да изсъхне, правите
малки кръстосани знаци с него, първо на челото, а след това по бузите на децата в
семейството, а след това и на всеки член на семейството. Първото яйце трябва да се
съхранява до иконата на Света Мария в къщата до следващата година. Когато следващия
Великден идва да счупите яйцето от миналата година, за да видите цвета му: ако е бял,
семейството ви ще бъде благословено с красива година напред. Ако вътрешността на
яйцето е потъмняла, трябва да бъдете по-предпазливи.
Традиционни именни дни
Освен рождени дни всички българи имат и имен ден. Празникът на имен ден е
толкова близък до сърцето на българите, колкото и рожденият им ден. Имен ден е ден от
годината в българския православен календар, за да се чества името и живота на определен
Светец и всички, кръстени на този светец. Това е само част от историята, тъй като
България е богата на традиции, като една от тях е, че българските именни дни са толкова
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сложни и уникални, колкото останалите много други български фолклорни обичаи.
Въпреки че не всички имена произлизат от православния християнски списък на светците,
ако името звучи подобно на името на светец, човекът най-вероятно ще празнува този имен
ден.
Според традицията всички са поканени да празнуват имен ден, така че не е необходимо
празнуващият лично да кани някого. Този подход обаче не е толкова често срещан, както
някога, когато хората отваряха домовете си и цялото село идваше да пие за здравето на
именника. Именният ден се счита за второто най-важно празненство в живота на човек,
след рождения му ден, така че не е нужно да носите наистина големи или скъпи подаръци.
Обикновено е достатъчно нещо малко или дори саксия с цветя и бутилка добро вино.
Йорданов ден - Свети Йорданов - 6 януари.
Смята се, че на 6 януари Исус Христос е бил кръстен от Йоан Кръстител. Кръщението се е
провело в река Йордан с Бог като свидетел, когато той го обявява за свой син. Този ден се
почита като Богоявление. Нощта между 5 и 6 януари се смята, че небето ще се отвори и
всеки, който е видял това, ще получи всички неща, които той / тя е пожелал от Бог. Много
хора в миналото са стояли по цяла нощ, наблюдавайки и чакайки да се отвори небето.
Това е един от най-древните празници на България и се отбелязва от векове. Свещеникът
хвърля кръст в езеро или река и мъжете скачат и се опитват да го намерят първи. Който
хване кръста, ще има голям късмет и ще бъде здрав през останалата част от годината.
Смята се, че ако кръстът замръзне във водата, това ще бъде плодородна година за
земеделието с богата реколта. След приключване на този ритуал хората се прибират у
дома, за да пируват.
Има и друга версия на празника, при който всички мъже от селото танцуват фолклорен
танц в студената речна вода, предвождани от барабанист. Тъй като е началото на януари,
водата е много студена и често ледена. По време на танца някои пият алкохол, за да
останат на топло в студената вода.
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Цветница
Друг православен християнски празник се отбелязва в неделя една седмица преди
Великден. Това е денят, в който религиозни българи отиват на църква и носят вкъщи
клонка върба - символ на палмовите листа, използвани от хората в Йерусалим за поздрав
на Исус една седмица преди смъртта му. Българите украсяват домовете си с цветя и всички
хора, чиито имена са наречени на цветя (Роза, Лили и др.), празнуват именния си ден.
Палмовият ден или Цветница на български, буквално означава „Ден на цветята―, когато
всеки, чието име означава цвете, има своя имен ден. По принцип е задължително да
донесете цвете на някой, който празнува своя имен ден на Деня на цветята.
Тодоров ден.
Денят на Свети Теодор се празнува в първата събота на Великденския Велик пост в
България (обикновено през март).
Всички хора на име Теодор (или производно) имат имен ден и организират тържества за
своите семейства и приятели. Известен също като „Конски Великден―; конни надбягвания
се организират в цялата страна. Конете са украсени с цветя или мъниста. Известен е и като
„Великден на конете― заради конните надбягвания, които обикновено се провеждат на този
ден.
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Свети Тодор заема част от народните обичаи и е важен за всички пролетни ритуали за
смяната на зимата с пролет и свързаното с това плодородие. На този ден, според народните
предания, св. Тодор обхожда с коня си пролетното поле, за да провери дали отглеждате
реколта, след това забива копието си в земята, връзвайки го за коня и отива при Бог да се
моли за лятото. Така че хората свързват Теодор най-вече с надеждата за плодородие.
Никул ден
Никулден — Св. Николай - 6 декември, е страхотен зимен фестивал. Българите
празнуват Свети Никола като закрилник на моряци и рибари. Разказват се истории за св.
Николай, командир на морето, успокояващ вятър и бури и разхождащ се над морето, за да
спаси кораби в опасност.
Подобно на гръцките моряци, българите държат на кораба икони на Свети Никола,
търсейки защита от бури. Съпругите на моряците слагат икони на Свети Никола в морето,
молейки се на Свети Никола да върне мъжете им безопасно обратно на брега.
Шаранът е специалната храна за деня, тъй като легендата разказва как, когато кораб
потъва поради дупка в корпуса, Свети Никола пъха жив шаран в дупката, спасявайки
кораба.
Специалното рибно ястие, рибник, е шаран или пъстърва, увит в тесто и пълнен с
ориз, орехи, стафиди и билки. Рибник се пече във фурната заедно с два специални хляба.
Сервират се и други безмесни ястия. Храната се благославя в църквата или у дома, преди
да бъде сервирана. Шаранът се счита за слуга на Никола.
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8.1.7. Пролетни фестивали20

Има българска поговорка „Една птица не е достатъчна, за да дойде пролетта― и затова
българите имат много пролетни празници и традиции, символично отбелязващи прехода
между зимата и лятото. Много от тях са смесица от християнски и езически ритуал и като
Великден датите им са различни всяка година.
Кукери
Думата „кукер― идва от латински („cuculla―, което означава „качулка―) и обозначава
фолклорно ритуално чудовище, човек, облечен в специален костюм от козина и панделки,
пера и мъниста. Тези кукери носят издълбани дървени маски с лицата на зверове и птици;
с окачени тежки медни или бронзови камбани около кръста си, докато танцуват и скачат в
тайнствени ритуали, предназначени да разсеят злите духове, които иначе биха донесли
лошотия или злополука в общността.
В най-ранните оцелели разкази за ритуала - и в онези градове и села с най-добре спазени
традиции - кукерите често започват своята обиколка още от зората. Те танцуват по
селските улици, носейки здраве, щастие и богата реколта през година; те също посещават
къщите, за да благословят стопаните.
В някои традиционни тържества тези танцови шествия са се провеждали сутрин; в
други общности те са били изпълнявани след залез слънце, както разказва историята, така
че „слънцето да не ги хване на пътя―. Някои българи ясно си спомнят такива епизоди от
детството и описват посещението от кукерите като особено ужасяващо преживяване. Но в
това се крие смисълът. Злите духове трябва да бъдат изплашени и тези изпълнители често
прекарват цяла година, изработвайки сложни, обезпокоителни и гротескни костюми за
фестивала.
Кукерският танц е древен български ритуал, изпълняван обикновено от мъже,
облечени в животински кожи, козина, рога, с тежки камбани около кръста, носещи маски
на страховити същества. Кукерите се борят със злото, танцуват и изпълняват кратки
истории, за да прогонят злите духове.
20
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Празниците на Кукерите се провеждат на различни дати в цялата страна, главно
между 1 януари и началото на Великденския пост (средата на март). Изпълнителите
посещават всяка къща в града, като плашат злите духове и носят късмет и щастие на
семействата.

Сурва
Международен фестивал на маскарадните игри е ежегодно събитие, което се
провежда в края на януари и началото на февруари в град Перник, разположен на около 30
км от София, столицата на България. За първи път е организиран преди близо 50 години и
сега се е превърнал в един от най-емблематичните фолклорни фестивали, които се
провеждат на територията на страната.
Всяка година все повече и повече маскарадни групи и зрители от цял свят идват в
Перник, за да станат свидетели на магията на този уникален фестивал, чиято основна цел е
да отпразнува традицията и културното многообразие. Най-очарователната подробност за
начина, по който протича кукерският ритуал по време на Международния фестивал
СУРВА е, че зрителите са повече от добре дошли да вземат камбана и маска и да се
присъединят към танцовото парти. Е, може да не е като карнавала в Рио, но забавлението
все пак е гарантирано.
Баба Марта - 1 март
На 1 март българите завързват червени и бели конци, наречени мартеници, около китките
на близки и познати или ги закопчават върху палтата си. Самият ден се нарича Баба Марта
(буквално Grandmother March), кръстен на народния персонаж, свързан с нацупена
възрастна дама, чието настроение се променя много бързо и за която се твърди, че е
отговорна за постоянно променящото се време през март.
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Това е един от най-ценените обичаи в България за празнуване на началото на пролетта,
произхождащ от стара езическа традиция, която остава почти непроменена и днес. Казва
се, че ритуалът носи на хората здраве и късмет за следващата година. Членовете на
семейството, роднини, приятели и колеги си подаряват бели и червени пискюли,
мартеници, с пожелания за здраве, късмет и щастие.
Мартениците се свалят само когато се виждат щъркел или цъфнало дърво, които
символизират вестителите на по-топлите сезони. Мартениците все още често се окачват на
овощни дървета и добитък в селските райони.
Международен ден на жената - 8 март.

На 8 март се почитат всички майки. Децата изработват декорации и пощенски картички и
поздравяват своите майки. Всеки мъж купува цветя и организира тържества за майка си,
бабите, лелите и съпругата си. Има много стихове, посветени на майката, а учениците
обикновено ги научават наизуст и поздравяват майките си със стихове и песни.
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8.1.8.Годишни културни събития.

Фестивал на розите

Всяка година, през първия уикенд на юни, община Казанлък организира ежегодния
Фестивал на розите, проведен за първи път през 1903 г. и посветен на красотата и
благотворителността. Отглеждането на рози и розопроизводството се поддържат от
поколения предприемчиви хора от долината на розите. Днес Празникът на розата е
международно събитие, посещавано от хиляди туристи и гости на Казанлък. Празникът на
розата в уникален. Долината на розите се превърна в символично отражение на начина на
живот, духа и културните модели, характерни за Казанлъшкия регион.
Програмата на фестивала включва традиционния ритуал за бране на рози и дестилация на
роза, която ви дава истинско усещане за автентичност и коронясването на кралица Роза.
Фестивалът завършва с улично шествие, в което основната роля е отредена на участниците
в Международния фолклорен фестивал. По време на фестивалните уикенди има и други
интересни събития - акапелен хор и фолклорни концерти, художествени изложби,
дегустация на вина, представления.
Фестивал „Аполония“
Фестивалът на изкуствата Аполония е едно от най-горещите и най-чаканите
ежегодни културни събития, организирани на територията на страната. Той се провежда
всяка година в периода между последната седмица на август и първата седмица на
септември и привлича музиканти, художници, изпълнители, скулптори, писатели,
режисьори и публика от цял свят.
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Неговата огромна популярност се дължи до голяма степен на факта, че фестивалът
винаги е успявал да демонстрира своята впечатляваща гъвкавост и да създаде вълшебна
атмосфера, на която всеки може да се наслади. Достатъчен е само един поглед към
програмата на Аполония, за да се докаже това. Тя е толкова разнообразна и вълнуваща и
привлича културтрегери от цял свят.
Списъкът включва безброй събития, вариращи от класически, традиционни и джаз
концерти, литературни четения, театрални и танцови представления до изобразително
изкуство, изложби и филмови прожекции, всички от които имат една обща цел - да
популяризират културата и да честват нейните големи ценности.
Национален панаир на българското фолклорно изкуство - Копривщица
Националният панаир на българското фолклорно изкуство се провежда в град
Копривщица от 1965 г. Всяка пета година през лятото районът се превръща в център на
фолклорни тържества. Ансамбли от всички етнографски области в България участват във
фестивала в Копривщица. Концертите се провеждат на открито край Копривщица с
изпълнение на уникалното българско пеене и танци на 8 сцени. В панаира участват само
най-добрите изпълнители от всеки регион.
Интересна част от честванията е прегледът на автентичните български национални
носии и изложба на старобългарски занаяти. Вечерта в центъра на Копривщица
чуждестранни

фолклорни

състави

изпълняват

традиционен

български

фолклор.

Фолклорният фестивал в Копривщица е сред най-впечатляващите, вълнуващи и важни
събития в българския културен живот. Той събира на едно място най-доброто от
българския фолклор и допринася за неговото съхраняване и популяризиране по целия свят.
Нестинарство - уникални традиции.
Танцьори, изпълняващи свещен танц върху горещи въглени с боси крака.
В няколко села в Странджа и Родопите ритуалът е оцелял до наши дни. В нощта на Деня
на свети Константин и Елена селяните се събират на площада, за да танцуват - боси - върху
горяща жарава.
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Съобщава се, че танцьорите изпадат в състояние на транс, индуцирано от свещен барабан,
което обяснява пълната липса на болка, усетена от участниците.
Традицията на танцуването с боси крака върху жарава – Нестинарство- съчетава
източноправославни принципи с по-древни езически ритуали. Любопитното е, че се
практикува както от етнически българи, така и от бившето гръцко население на някои от
селата в планината Странджа в Югозападна България.

Чудото на паневритмията21
Учителят Петър Дънов е не само един от най-изявените духовни водачи, живели
някога в България, но също така е сред онези, които изиграха важна роля за спасяването на
живота на не по-малко от 50 000 български евреи по време на Втората световна война.
Неговата щедрост и неограничената любов, която изпитваше към всички, му помогнаха да
развие доктрина, основана на принципите на състраданието, добродетелта и истината.
Дънов твърди, че единственият начин да се достигне до Бог е чрез разпознаване на
Неговия върховен космически ритъм и за тази цел той е изобретил паневритмията изкуството да възхваляваш природата и да станеш едно с Вселената.

21

https://www.myguidebulgaria.com/travel-articles
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Днес хиляди хора следват стъпките на Учителя Дънов и практикуват този ритуал.
Всяко лято членовете на Бялото братство - така се нарича днес неговото движение изкачват отвесните склонове на Рила планина, изграждат лагери в района около
великолепните Седем рилски езера и празнуват прочистващата светлина на изгряващото
слънце и безкрайната мъдрост, която носи.
Видяхме всичко с нашите очи, така че знаем точно какво можете да очаквате:
преживяване веднъж в живота, което със сигурност никога няма да забравите.
Всичко започва в средата на август на живописното плато с бъбрековидното езеро Бъбрека
в Рила. Ако случайно се намирате в региона по това време на годината, най-вероятно ще се
разхождате по една от многото прекрасни пътеки там и ще се насладите на спиращата дъха
природа.
Тогава ще попаднете на огромен лагер, състоящ се от стотици забележително добре
организирани палатки. Моля, не се изненадвайте от тази необичайна гледка - всички
последователи на Дънов са изключително приятелски настроени и гостоприемни и никога
няма да направят нищо, което да ви притеснява.
Вместо това те ще ви поздравят учтиво и ако е време за обяд, те най-вероятно също
ще ви поканят да се присъедините към тях в импровизираната кухня, която са създали,
където ще споделят с вас вкусната си био храна.
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Нека успехът ви тече като вода: разливане на вода пред вратата
Има много начини да пожелаете на някого късмет по целия свят, но това, което се
прави в България, трябва да се класира сред най-любопитните. Когато човек напусне дома
за ключово събитие в живота си, като първия учебен ден, решаващ изпит или важно
състезание, обичай е да разлеете меден съд с вода пред прага, така че буквално „вашият
успех ще се осъществи „по вода― И когато булката напуска дома преди сватбата, тя рита и
меден съд, пълен с вода!
Обикновено тази традиция се следва, като се дава здравец, български символ за
просперитет. Всъщност изглежда има цяла церемония за осигуряване на успех!

8.1.8.Особености и характеристики накратко.
• Българите изразяват одобрение, като клатят глави, вместо да кимат. Странно, а.
• Известното българско розово масло се използва за направата на най-популярните и скъпи
парфюми в света. От 1000 розови цвята се получава един грам розово масло.
• София, столицата на България, е единственият голям град в Европа, който се намира само
на 15 минути от внушителната планина - Витоша.
• Българската народна песен Izlel e Delio Haydutin лети из откритото пространство заедно с
най-големите произведения на Бах и Моцарт от 1977 г., когато ракетите Voyager 1 и
Voyager 2 напуснаха Земята.
• Българското кисело мляко е най-доброто в света, без съмнение. Това се дължи на
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уникалните бактерии Lactobacillus bulgaricus, използвани за производството му, които
могат да бъдат намерени само на територията на страната.
• Близо една трета от България е покрита с гори в над 40 планини, чудесни за ски и
алпинизъм.
• България е страната с най-голям брой естествени минерални извори в континентална
Европа - над 600.
• Различните етнически и религиозни групи в България живеят в мирно съжителство.
• Българската армия никога не е губила нито едно знаме в битка.
• Известният създател на Facebook Марк Зукърбърг има български произход и е кръстен на
българския си дядо - Марко, който емигрира от България през 1940 година.
• Първият компютър в света е създаден от българин. В периода 1937 - 1942 г. Джон
Атанасов, учен от български произход, заедно с Клифорд Бери, американски изобретател,
работещ в университета в Айова, проектират и разработват първото електронно цифрово
изчислително устройство.
• Първият цифров ръчен часовник също е изобретен от българин. Казва се Питър Петров.
• Известните оперни певци Борис Христоф и Николай Гяуров са българи.
• Кирилицата е създадена през 9 век от двамата най-известни български монаси, живели
някога - Кирил и Методий.
• Асен Йорданов, известен авиационен инженер и един от изобретателите на въздушната
възглавница, също е от български произход.
• Българският национален отбор по футбол завърши четвърти на Световното първенство
през 1994г. Най-добрият футболист Христо Стоичков завърши турнира като голмайстор,
вкарвайки шест гола в седем мача.
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8.2. Италия.
8.2.1. Факти и статистика.

- Местоположение: Това е една от средиземноморските страни, разположени в Южна
Европа и споделящи граници с Франция, Швейцария, Австрия, Германия и Словения.
Италия е полуостров, заобиколен от Лигурийско, Тиренско, Йонийско и Адриатическо
море, простиращ се до Средиземно море. има многобройни острови (най-големите са
Сицилия и Сардиния) и две автономни райони (Ватикан и Сан Марино).
- Столица: Рим.
- Климат: умерен; обикновено топло лято; студена, облачна, влажна зима.
- Население: 60 359 546 (ISTAT от 04/10/2018).
- Религии: 74,4% католическа църква, 22,6% нерелигиозни, 3,0% други.
- Правителство: Единна парламентарна република.

8.2.2. Език в Италия.

• Официален език: италиански.
В италианските региони също присъстват много различни езикови малцинства, които са
официално признати и защитени от "Конституцията на Италианската република" (член 6 "Републиката защитава езиковите малцинства със специфични правила"). Конституцията
действително утвърждава принципа на защита на езиците на малцинствата, присъстващи
на националната територия.
Специални форми на защита са предвидени в Специалния устав на регионите ТрентиноАлто Адидже по отношение на немския и ладинския език (включително малцинствата
Кимбрия и Мохен), Вале д'Аоста по отношение на френския език и Сицилия за албанския
език. Италианските езици представляват богато и разнообразно езиково наследство в
Европа. Като се изключат сегашните чужди езици поради съвременните миграционни
потоци, всички италиански говорими езици са изключително индоевропейски и
принадлежат до голяма степен на семейството романски езици. Сред говоримите езици се
нареждат албански, германски, гръцки и славянски разновидности22.

22

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_dell%27Italia
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8.2.3. Италианското общество23

Население
По исторически и географски причини римското цивилизационно наследство е
проникнало в историята на италианците дори повече от другите европейски народи.
Италианците също наследяват и някои други напреднали местни култури като етруските,
елинските и тези на Италиоти и Сицелиоти (елинисти от Магна Греция). По-късно тези
култури се сливат с латинската, но те допринасят по различни начини за обогатяването на
художественото, архитектурното, религиозното, юридическото, институционалното и в
някои случаи дори научното наследство на Рим и древна Италия.
След основаването на Кралство Италия (1861) като модерна национална държава,
думата "италианци" се възприема, за да обозначи всички италиански граждани и
натурализирани чужденци, за които се смята, че са възприели общия начин на живот,
както и езика, културата и ценностите на местното население.

23

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia#Societ%C3%A0) https://it.wikipedia.org/wiki/Italiani
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С 60 359 546 жители (временни данни към 31 декември 2018 г.) Италия е третата държава в
Европейския съюз по население (след Германия и Франция).
В края на деветнадесети век Италия е страна на масова емиграция, явление, което се
е случило първо в северните райони, а след това в южните райони. Основните региони за
емигриране са Америка (САЩ, Бразилия, Аржентина, Уругвай) и Централна и Северна
Европа (особено Германия). През ХХ век емиграцията също става вътрешна, привлечена
от индустриалното развитие на някои северни райони на страната. Що се отнася до
феномена имиграция, броят на имигрантите или чужденците, които редовно живеят в
Италия, се е увеличил значително от 90-те години насам. Според данните на ISTAT на 1
януари 2019 г. тя е 5 255 503 души , 8,7%
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от местното население: най-многобройните

общности са румънската, албанската и мароканската.
Семейството.
Италианското семейство продължава да бъде много важна социална ценност и
стабилна и сигурна среда, на която те винаги разчитат, въпреки че са се трансформирали
значително през последните 30 години25 Средният брой на членовете на семейството е
около трима души, а по отношение на децата четирима от десет семейства нямат и 26%
имат само едно дете. Това е различно семейство от преди 30 години, което проследява
еволюцията на обществото.
Както ISTAT потвърждава: несемейните са се увеличили значително (8,4 милиона,
+ 110%), браковете са спаднали с -40,5% (191 хиляди) в полза на съжителството, а
разводите са се увеличили значително (+ 230%). Въпреки тази трансформация се оказва, че
днешното италианско семейство все още се определя като традиционно (37%), сигурно
убежище (31%), модерно и отворено (26%).
Семейните връзки са доста силни, дори ако три поколения вече не живеят заедно ,
връзката остава много жива при взаимен обмен на внимание и грижи. По-специално 25%
24

http://dati.istat.it/, Foreign population residing on 1 January 2019 by age and gender Italy, on dati.istat.it. URL
consulted on 24-12-2019
25
1 Data from: research "Modern family: from 1989 to today how the family has changed in 30 years"
commissioned by BNP Paribas Cardif on the occasion of its 30 years of activity in Italy and conducted by the
Eumetra MR research institute. http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2019/11/09/modernfamily-la-famiglia-italiana-di- oggi-tra-tradizione-e-nuove-aperture_cb52b26d-4c6f-47b7-97dc-749f31a17351.html

162

от възрастните хора оказват конкретна помощ на новото семейство, докато 45% получават
помощ от по-младите си роднини.
Що се отнася до работната сфера, жените бавно се налагат над своите съпрузи в
ролята на предприемачи и мениджъри, но пътят към равенството все още е дълъг. Въпреки
това само 34% от жените са домакини.
8.2.4. Етикет и обичаи в Италия

При среща и поздрави
При среща и напускане приятели и непознати си пожелават добър ден или добра
вечер (buongiorno, buonasera). „Ciao― не се използва между непознати. Италианци, които са
приятели, се поздравяват с целувка, обикновено първо в лявата буза, а след това в дясната.
Когато срещнете нов човек, ръкувайте се.
Ако сте поканени в къща на италианец:
- Етикет за подаряване на подаръци
При покана за семеен обяд или вечеря, малки подаръци могат да се раздават по
неформален начин, тъй като обикновено такава покана би показала високо ниво на
познаване. Сладкиши, шоколади или цветя са подходящи в такива случаи. Никога не
давайте четен брой цветя (особено рози) и избягвайте хризантемите, тъй като те се
използват за погребения.
- Етикет за хранене
Италианците могат да избират дали да вечерят в ресторант или у дома. Започвайки
от петък вечер и в края на седмицата, италианците често избират да ядат в ресторант: това
е нещо като празник на свободното време. От друга страна, вечерята у дома днес
обикновено замества обяда като основно хранене за деня. Преди 20-30 години наистина
вечерята следваше класическия италиански обяд, с горе-долу същите ястия, но с по-леки
ястия и храна. Днес въвеждането на кратки обедни почивки през работните дни често
променя хранителните навици на част от италианците, особено в големите градски райони.
Поради тази причина много италианци консумират класическия пълен обяд главно по
празници или уикенди, докато в останалите дни обикновено се използва едно блюдо или
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едно ястие или само пълнен сандвич с напитка близо до работното място (въпреки това,
типично пълноценният обяд с много ястия продължава да се запазва сред по-голямата част
от италианското население).
По време на италианската вечеря може да ви бъдат предложени няколко различни
бели или червени вина; и в този случай обикновено се сервира първо по-финото червено
или бяло, за да можете да го оцените най-добре. По-сладко вино може да се сервира с
десерт. Най-често срещаният тост е „салют!― (за вашето здраве!) или, по-неформално,
„чин-чин―. Не забравяйте да не започвате да ядете, докато домакинът не каже „Buon
appetito!―. Позволете на по-възрастните членове да влизат пред вас. На масата не
забравяйте да потърсите карти за място или изчакайте, докато домакинът посочи мястото
ви.
Обърнете внимание на етикета за хранене при ядене на паста: това е много важно за
италианците! Ако ви се сервират тестени изделия, не използвайте лъжица, за да си
помогнете, докато ядете !! Използвайте вилица и стените на купата или чинията, върху
които да завъртите пастата върху вилицата.
Бизнес етикет и протокол
Учтивостта е качество, което се цени много в Италия, така че, ако имате италиански
бизнес партньори, уверете се, че вашето поведение винаги е изискано. Съществуват
специфични етикети и протоколи за индивидуални социални и бизнес ситуации, особено
по отношение на срещи и поздрави.
Нещо повече, италианците са склонни да „изпълняват много задачи―, тъй като
обичат да правят много неща едновременно, променяйки приоритетите си, когато
възникват нови изисквания, но са обезпокоявани от прекъсвания. В резултат на това може
да изпитате различно време за реакция от вашия италиански контакт, тъй като той / тя
вероятно следва няколко други проекта наведнъж.
Среща и поздрав
По време на бизнес срещи е обичайно да се ръкувате с всички присъстващи при
представянето и да се сбогувате. Жените винаги трябва да подават ръка първо на мъжете.
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След като развиете приятелски отношения с човек, можете да се поздравите с целувка по
двете бузи и / или прегръдка. Терминът „целувка― означава просто притискане на страните
на лицето.
Комуникационен стил
Докато се представяте на бизнес среща, отговорете с „това е удоволствие―, което в
превод на италиански е „пиацере―. Също така, когато влизате в офиса, се използва общ
поздрав за „добро утро― („buongiorno―) или „добра вечер― („buonasera―). Преди да
напуснете, можете да използвате термина „Ариведерчи‖ („ще се видим‖) или „a presto‖
(„ще се видим скоро―).
Бизнес срещи
Появяването навреме за бизнес срещи е норма и се очаква в Италия. Има повече
бизнес обяди, отколкото бизнес вечери, но бизнес обядите не са често срещани, тъй като
италианците разглеждат времето за хранене като периоди на удоволствие и релакс.
С цел социализиране и установяване на приятелски отношения, много често бизнес
срещите водят до покана за вечеря в изискан ресторант. Тук се препоръчва бизнес
дискусиите да бъдат ограничени. Етикетът за хранене за говорещ бизнес всъщност зависи
от това колко добре са развити отношенията ви с италианските ви колеги и обикновено не
е времето за вземане на важни бизнес решения. Включвайте се в разговора в съответствие
с реакциите на вашите италиански сътрудници.
Обикновено обядът в бизнес смисъл е много кратък и неформален, състоящ се от
прости ястия или единични ястия в ресторант. Традиционно обядът започва около 13:00 13:30. Времето за вечеря обикновено е около 19:30 - 20:00 ч., Но в някои южни региони е
забавено, започвайки от 21:00.
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8.2.5. Италианска кухня

Италианската кухня има корени, датиращи от 4 век пр. н. е. Тя е била повлияна от
кухнята на древна Гърция, древен Рим, византийска, еврейска и арабска. Скъпоценната
суровина за приготвянето на една от най-важните и типични напитки в италианската кухня
идва от Арабия: кафе. Кафето, особено кафето еспресо и неаполитанското кафе26, е
признато по целия свят като символ на традицията на италианската кухня и започва да се
консумира редовно едва от XVII век27.
Но откриването на Новия свят донесе много важни
промени и въвеждането на нови съставки като картофи, домати,
чушки и царевица, които сега са основни в италианската кухня.
Италианската кухня е известна преди всичко с огромното си
регионално разнообразие, изобилието си от вкус и подправки и
като класически пример за средиземноморска диета, призната
като нематериално наследство на човечеството от ЮНЕСКО
през 2010 г.
Италия се характеризира с много разнообразни и богати различни местни и
традиционни кухни: всеки италиански регион има свои собствени традиционни ястия и
съставки. Много италиански ястия, които някога са били известни само в регионите на
произхода, днес са се разпространили в страната с течение на времето. За някои
специфични продукти от местната кухня, като сирене, вино, колбаси, има специфична
правна защита, Деноминация на контролиран произход (DOC), особено за автохтонните
сортове. В допълнение към правната защита на DOC, най-важните продукти от
италианската кухня са защитени и запазени от няколко специфични официални
26

The first cafes were opened in Venice in 1645, with blends from Arabia, Etiopia and Yemen
Тези специфични съставки са въведени в големи количества едва през осемнадесети век, така че се
превръщат в типични за италианската кухня съставки. супи и др.). Морските дарове и рибата са в изобилие в
цялата страна поради огромната си брегова линия, а зеленчуците и плодовете са необикновени. Някои
казват, че най-добрата храна в Италия може да се намери в района на Болоня, домът на рагу, тортелини и
прошуто. Болонезетата е богата, тежка и сложна. Флорентинските и тоскански ястия разчитат на глиган,
месо, боб, много зехтин, билки и чесън. Генуа е домът на ньоки и песто и прекрасни яхнии от прясна риба.
Ломбардският регион е известен със своите osso buco, агнешки ястия, а Рим със страхотните сортове тестени
изделия, месо и зеленчуци. В района на Венето на изток можете да намерите прекрасна полента (ястие от
варено царевично брашно, което в миналото се е приготвяло от други зърнени култури), пържена риба от
Адриатика и много пресни зеленчуци, приготвени по безброй начини. И накрая, на юг и отвъд Сицилия, ще
намерите дома на пицата, пресните фермерски зеленчуци, смокините. зехтин и билки.
27
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номенклатури: италиански продукти със ЗНП - Защитено наименование за произход;
Италиански ЗГУ продукти - Защитено географско указание; Италиански продукти TSG Гарантиран традиционен специалитет.
Някои смятат, че италианската храна е най-добрата в света. Когато човек се
придвижва от север на юг през Италия, храната преминава от ястия на оризова основа
(ризото) към ястия на пшенична основа (тестени изделия, пица и ньоки), от внимателно
приготвени сложни ястия към по-прости и обилни яхнии.
Основи ястия в италианската кухня
Закуска
Закуската обикновено е сладка с горещо или студено мляко или плодов сок, придружен от
печени тестени изделия като бисквити, хляб със сладко или лешников крем или
класически кроасан. Кафето преобладава при вариантите на капучино, кафелате или
прочутото еспресо. В някои специални случаи, например в неделя или празници, могат да
присъстват и сладкиши или други регионални специалитети. Има обаче много италианци,
които пият кафе само сутрин, без да приемат храна.
Обяд
Традиционно обядът е най-важното хранене за деня и, ако е пълен, се състои от три или
четири блюда:
1. предястие („антипасто―), студено или горещо, обикновено съставено от крутони, салам,
сирена и зеленчуци;
2. първо ястие („primo―), обикновено ястие с паста или ориз или супа;
3. второ ястие („secondo―), обикновено на базата на месо или риба или сирене или салам,
придружено от гарнитура, често съставена от зеленчуци;
4. десерт и / или плодове за финал.
След десерт, кафе: в Италия е много често и традиционно храненето да приключва с чаша
кафе еспресо, последвано от така нареченото ammazzacaffè, състоящо се от малки чаша
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местен ликьор, горчив или сладък. Днес по-голямата част от италианското население
консумира класическия пълен обяд главно по празници или уикенди, докато през
останалите дни обикновено използва едно блюдо или едно ястие близо до работното
място.
Вечеря.
Схемата на вечеря следва тази на класическия италиански обяд, с горе-долу същите ястия,
но с по-леки ястия и храна. Вечерята е най-често консумираното ястие в ресторанта с
приятели и роднини и може да има няколко ястия.
Меренда
Това кратко време за почивка се нарича „меренда―, между обяд и вечеря около 16:00 и се
състои в лека закуска за успокояване на апетита в средата на деня. Обикновено това е леко
ястие, приготвено само с плодове или хляб и конфитюр, ако не някакъв типичен десерт и
през лятото евентуално сладолед. Особено се използва в детска възраст.
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8.2.6. Италианско изкуство и култура

Древна художествена традиция и културно развитие.
Италианската полуостровна художествена традиция е много по-стара от самата
Италия, която се е създала като обединена държава преди по-малко от 160 години.
Различните хора, живели на полуострова през няколко хилядолетия, са произвеждали
ценни предмети още през епохата на неолита, а силната художествена традиция, както и
много важни художествени съкровища са резултат от влиянието на многобройни
средиземноморски култури, особено на гърците и етруските.
Днес културата и начинът на живот на италианците, заедно с многото художествени
съкровища и историческото наследство, очароват всички, които посещават Италия.
Средиземноморската атмосфера, отличната кухня и спокойният и приветлив начин на
живот правят тази страна толкова очарователна за пребиваване.
Изкуството в Италия: от етруските до наши дни
Изкуството и политиката винаги са били тясно свързани помежду си. В историята
на италианското изкуство можем да кажем, че почти всички пътища са водили към Рим.
След етруските в Европа доминира Римската империя, която векове наред е била център
на изкуствата и културата. Но дори и след падането на Римската империя, Рим и
Ватиканът останаха в центъра на европейската художествена култура и установиха нови
връзки, първо с италианския Ренесанс.
Междувременно многобройни италиански градове-държави се развиват независимо
един от друг, създавайки свои политически и културни центрове. Днешният Рим вече дори
не може да си представим без бароковите произведения на Джанлоренцо Бернини и
Франческо Боромини - те в частност създават облика на италианската столица и
грандиозните им произведения будят възхищението на много пътешественици, които
посещават Италия.
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Начин на живот и радост от живота - италиански манталитет и култура.
Италианският начин на живот и типичната радост от живота в средиземноморския

регион са основната причина, поради която толкова много хора оценяват италианския
манталитет и култура.
Но какви всъщност са италианците? Има толкова много стереотипи и
предразсъдъци по отношение на италианците: някои ги определят като мръсни мачове,
други ги виждат като много изразителни и красноречиви или елегантни и фокусирани
върху външния вид. Въпреки че може би много от тези стереотипи съдържат малко
истина, италианците са много по-малко еднообразни, отколкото може да се мисли.
Славната история на древните римляни е последвана от дълъг период на формиране
на много градове-държави и чужди владения. Това е причината, поради която не е чудно,
че местният патриотизъм все още е много силен в много региони и че много италианци се
опитват да се разграничат от другите. Но въпреки това италианската национална гордост
винаги е доминираща, което е положителен и особен аспект на Италия.


Италианско изкуство - Художествено наследство и съвременно изкуство
Художествената традиция е дълбоко заложена в Италия. Жителите на Италия

произвеждат декоративни предмети още през епохата на неолита. Италианското изкуство
все повече се развива по време на раждането на Римската империя. Много влияния от
различни региони на Европа и известни италиански художници обогатиха полуострова и
оставиха на Италия толкова много художествени съкровища от огромно значение.
Докато много италиански региони се развиват независимо един от друг след
падането на Римската империя, италианският Ренесанс води до по-нататъшно нарастване
на италианското изкуство. Микеланджело, Рафаело и Леонардо да Винчи отбелязват
Ренесанса, както Бернини и Боромини го правят с италианския барок.


Римско изкуство в Италия.

Римското изкуство се характеризира с много дълбока връзка между политиката и
изкуството. За разлика от гръцкото изкуство, римското изкуство обръща особено внимание
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на светските ценности, като център на основните ценности. Орнаментите, интериорните
стаи и стенописите са били по-важни от външните фасади. Освен тези характеристики,
римското изкуство донася три големи нововъведения в италианското изкуство: изкуството
на портрета, пейзажа и историческата живопис.
Всички тези три завоевания на италианската художествена история са били умело
използвани от Цезарите, за да отразят славата и великолепието на тяхната империя. Чрез
признаването и разпространението на християнската религия настъпва ясна промяна:
изкуството е поставено в услуга на църквата, което влияе по подходящ начин на
италианското и европейското изкуство през следващите векове.


Италиански Ренесанс - хармония и съвършенство
След падането на Римската империя традицията на римското изкуство продължава

да живее, не само във Византийската империя. Италианските градове-държави се развиват
в независими центрове както в областта на изкуството, така и в политическата сфера и
успяват перфектно да обвържат славното минало със своето настояще. Романското и
готическото изкуство са били по-вдъхновени от природата до Ренесанса и неговата
преоценка на античността, триумфираща в Италия. Започвайки от Флоренция като място
на раждане, Ренесансът се разпространява като нов художествен стил в цяла Италия и е
силно подкрепен особено от църквата и от богатите градове. Леонардо да Винчи (14521520), Микеланджело (1475-1564), Рафаел (1483-1520) и Тициано (1488 / 90-1576) станаха
символ на италианския Ренесанс и ни оставиха много фантастични произведения, които
карат сърцето да бие по-бързо, особено за любителите на италианското изкуство.
Преминаването към барока се характеризира с двама художници, реализирали
еднакво важни творби: Анибале Карачи (1560-1609) и Микеланджело Меризи да
Караваджо (1573-1610), на чиито творби може да се възхищаваме в Рим и Неапол.


Рим и наследството от Барока в Италия
Поради разрастването на протестантизма, католическата църква започва да

използва изкуството с намерението да укрепи вярата в Бог. Ето защо това явление може да
се разгледа и като средство за разпространение, чрез което Църквата се опитва да
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подчертае неговото значение. Говорейки за италианския барок, не е възможно да се
пропусне Рим и наследство, останало от двама важни художници: Джанлоренцо Бернини
(1598-1680) и Франческо Боромини (1599-1667). Благодарение на тези двама художници
Рим придобива сегашния си външен вид. Без великолепните архитектурни произведения
на Боромини и прекрасните скулптури на Бернини, Рим със сигурност няма да блести с
днешния си чар.


Италианско модерно изкуство
Италиански скулптори, художници, архитекти и художници доминират в

художествената гилдия в цяла Европа в продължение на 400 години и винаги жънат
успехи и получават признание за своите художествени иновации. Това господство
продължава и по време на национализма и обединението на Италия. Към края на
деветнадесети век и през двадесети век някои италиански художници успяват да привлекат
вниманието към света на изкуството със собствени произведения, принадлежащи към
футуризма и метафизичната живопис. Въпреки че, ерата, през която най-важните
италиански художници са създали творби в услуга на Църквата, е окончателно завършена,
запознаването с тяхните произведения играе важна роля при всяко пътуване до Италия.
8.2.7. Италианска култура, основни местни традиции и фолклор

Италия винаги се отличава със светска и много разнообразна култура, която се
характеризира не само с няколко важни герои, истории и събития, но и с множество
интересни местни традиции. От север на юг всеки отделен регион, град или малко село,
както и всяка територия - не по-малко от всяка област - могат да се похвалят с невероятно
наследство от обичаи и традиции.
Италианският фолклор е един от най-богатите в света и придава на страната още
по-необикновен чар. Сред най-оригиналните и живописни италиански аспекти със
сигурност се открояват тези, свързани с безбройните местни традиции. Всеки един град, от
най-големия до най-малкия, има вековно фолклорно богатство в своята култура с чисто
религиозни тържества и популярни фестивали, които често се свързват с оригинални,
уникални и понякога странни

събития (или герои), които могат да докоснат
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въображението на всеки. Не е необичайно в Италия да се натъкнете на популярен местен
фестивал или на празник на светеца-покровител и особено през лятото или по време на
основните религиозни празници и е много лесно да се намерят традиционни събития, на
които да се присъства.
От неаполитанската култура до алпийската, преминавайки през магията на южните
земи, италианските региони са пълни с народни обичаи и традиции, състоящи се както от
големи и популярни събития, известни по целия свят (като Венецианския карнавал), така и
от малки обичаи , оцелявайки в жестовете и думите на нашите бащи и баби и дядовци.
Особено последните могат да се считат за истински житейски свидетелства, пренасящи
традиции, културни корени и социални обичаи от миналото до наши дни през
поколенията.
Една от най-известните от тези популярни традиции, призната в цялата страна, е
„Acqua di San Giovanni― (водата „Свети Йоан―), която трябва да се приготви през нощта на
23 юни, тъй като 24-ти е денят, посветен на Свети Йоан баптиста. Събитието наистина
започва при залез слънце на 23 юни в навечерието
преди празника. Тъй като повечето от тържествата и
популярните фестивали пристигат до наши дни, този
обичай има езически произход.
В началото фестивалът празнува Слънцето,
което прогонва мрака и въвежда сезона на реколтата.
Празникът на Свети Йоан съвпада и с юнското
слънцестоене, наричано още Еньовден в Северното
полукълбо и има подобно значение за местните
жители. Като всички различни обичаи, свързани с
кръщенето, празникът има за цел да защити и да
пожелае всичко най-добро на Природата и хората
(добра и обилна реколта и просперитет за фермерите).
Фигура: Смес от билки за Празника на Свети Йоан
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Както се споменава от древните вярвания - но също така както е разказано от Уилям
Шекспир в „Сън в лятна нощ― - през тази специална нощ Вярата се съчетава с магически
легенди, невъзможното става възможно и се случват чудеса. И така, през тази нощ трябва
да се бере специална смес от билки, растения и цветя, които се поставят в купа с вода и се
оставят на нощната светлина между 23 и 24 юни. По този начин водата трябва да получи
полезни магически сили, с които да се мие при изгрев слънце. Традиционна популярна
италианска поговорка гласи: „La guazza (rugiada) di Santo Gioanno fa guarì da ognimalanno―
(росата на Свети Йоан лекува от всяка болест).
Но как да приготвим сместа от диви билки, полезна за водата на Свети Йоан? Тя
трябва да се състои от: розови листенца, мента, карамфил, лютичета, лайка матрикария,
артемиса, арника, вербена, макове, метличина, чесън (срещу вещици и магии), копър
(срещу измамите) и листа от папрат (растение с мощни качества). Въпреки че няма
фиксирано правило за този микс от билки, присъствието на хиперикума е абсолютно
неизбежно. Хиперикумът (Hypericum Perforatum) се нарича още „Erba di San Giovanni― (S.
John Herbs – билката на Свети Джон).
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Фолклорът на Италия: специална история.
В Италия на „Cento Campanili― (Кула със сто камбани), характеризираща се със
забележителна културна фрагментация и с безкрайно разнообразие от употреби, обичаи и
традиции, свързани с различните регионални реалности, фолклорът трябва непременно да
се разглежда и разбира в ограничен териториален контекст, тъй като припомняйки и
тълкувайки архаични традиции, идващи от хората, свързани с популярни употреби и
обичаи, често свързани с легенди или типични танци, и предадени устно, те се отнасят до
конкретна географска област и конкретно население.
От 1878 г. терминът „фолклор― е приет от международната научна общност, за да
посочи съвременните форми на социални прояви, свързани с древни популярни практики
или всички онези културни изрази, които обикновено се наричат популярни традиции, от
песни до суеверия, до кулинария, и която вече два века предварително Giambattista Vico28
определя като "фрагменти от древността".
Но терминът вече е измислен през 1846 г. от антрополога Уилям Джон Томас29,
който в статия, публикувана в лондонския вестник „The Athenaeum―, изразява
необходимостта да се намери дума, която да обедини и разбере всички изследвания на
английските популярни традиции.
В Италия истинският старт на изследването за популярните традиции и за фолклора
се случва през епохата на Наполеон, чрез проучване, започнало между 1809 и 1811 г. върху
28

Джамбатиста Вико (23 юни 1668 - 23 януари 1744) е италиански политически философ и реторик, историк и
юрист от епохата на Просвещението.
29
За да разберете напълно FOLKLORE, е полезно да изясните съставните му части: термините народни и
народни. Добре документирано е, че терминът е въведен през 1846 г. от англичанина Уилям Томас. Той го
разработи, за да замени съвременната терминология на „популярни антики“ или „популярна литература“.
Втората половина на сложната дума, знание, се оказва по-лесна за дефиниране, тъй като нейното значение
остава относително стабилно през последните два века. Произхождайки от староанглийски lār „инструкция“,
както и с немски и холандски роднини, това са знанията и традициите на определена група, които често се
предават от уста на уста. Концепцията за фолк се оказва малко по-неуловима. Когато Томс за първи път
създава този термин, народът се прилага само за селски, често бедни и неграмотни селяни. По-модерно
определение за народ е социална група, която включва две или повече лица с общи черти, които изразяват
своята обща идентичност чрез отличителни традиции. "Фолкът е гъвкава концепция, която може да се
отнася до една нация, както е в италианския фолклор, или до едно семейство." Тази разширена социална
дефиниция на фолк подкрепя по-широк поглед върху материала, т.е. на знанията, считани за фолклорни
артефакти. Сега те включват всички „неща, които хората правят с думи (словесни познания), неща, които
правят с ръцете си (материални познания), и неща, които правят с действията си (обичайни познания)“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Folklore
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диалектите и обичаите на народите на италианското кралство, целящо да идентифицира и
изкорени предразсъдъците и суеверията, все още съществуващи в Бел Паезе провинция.
Процедурите по запитването са запазени в Castello Sforzesco в Милано. Но тъй като в
Италия това беше и може би все още е така, културната фрагментация и разнообразието от
местни обичаи и традиции, е резултат от няколко проучвания, проведени в различните
региони, само за да се подчертаят различните аспекти на традициите и популярните
практики. От 1835 до 1856 г. дон Франческо Лунели изследва традициите на Трентино и
Алто Адидже30, които не се разглеждат от наполеоновите разследвания като територии,
които не са обединени с италианското кралство по това време, фокусирайки проучването
главно върху пословици, касаещи жените.
Но първата важна и цялостна работа е трактатът, публикуван във Форли през 1818
г. от Романьоло Микеле Плакучи31 на тема „Употреби и предразсъдъци на селяните от
Романя―. Наред с други неща, се посочва, че селяните от Романя са яли специална билка на
2 ноември, ден на мъртвите, тъй като обикновено се е смятало, че тези растения имат
силата да укрепват паметта, така че никой да не забрави своите мъртви.
През май 1811 г. проф. Джовани Скополи, генерален директор на държавното
образование на Кралство Италия, започва да събира цялата налична информация относно
обичаите, традициите, вярванията и широко разпространените суеверия в кампаниите на
няколко отдела на Кралството.
Разглежданите теми включват: раждане, сватби, погребения и основните годишни
тържества като Коледа, Нова година, Карнавал, Велики пости, Страстната седмица,
30

„Tradizioni popolari e dialetti nel Trentino“, Inchiesta post-napoleonica di Francesco Lunelli (1835-1856).
„Популярни традиции и диалекти на Трентино“, след наполеоновото разследване на Франческо Лунели
(1835-1856). През май 1811 г. проф. Джовани Скополи, генерален директор на държавното образование на
Кралство Италия, започва да събира цялата налична информация относно обичаите, традициите, вярванията
и широко разпространените суеверия в кампаниите на няколко отдела на Кралството. Разглежданите теми
разглеждаха: раждане, сватби, погребения и основните годишни тържества като Коледа, Нова година,
Карнавал, Велики пости, Страстната седмица, Великден и др. Освен това проучването фокусира найизползваните сезонни селскостопански практики, популярни танци и песни, както и на местните диалекти на
жителите. Това важно и обширно разследване на Наполеон е в основата на известната работа „Употреби и
предразсъдъци в региона Романя“, публикувана от Микеле Плакучи във Форли през 1818 г.
31
Микеле Плакучи (Форли, 24 август 1782 - Форли, 2 април 1840) е италиански историк и писател. Той е
автор на сборник за популярните традиции на Романя. Творбата, издадена през 1818 г., се счита за първото
изследване на фолклора в Италия. https://www.dialettoromagnolo.it/uploads/5/2/4/2/52420601/pb- 207-fileplacucci_edizione_pitre-1885.pdf
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селскостопански практики, популярни танци и песни, както и местните диалекти на
жителите. Това важно и обширно разследване на Наполеон е в основата на известната
работа „Употреби и предразсъдъци в региона Романя―, публикувана от Микеле Плакучи
във Форли през 1818 г. Микеле Плакучи (Форли, 24 август 1782 - Форли, 2 април 1840) е
Италиански историк и писател.
От 1878 г. терминът фолклор е приет от международната научна общност, за да
посочи съвременните форми на социална проява, фокусирана върху древни популярни
практики или всички онези културни изрази, които обикновено се наричат популярни
традиции, от песни до суеверия, до кулинария, която вече два века предварително
Giambattista Vico32 определя като "фрагменти от древността".
Интелектуалецът, който започва систематично и научно изследване на италианския
фолклор, е г-н Джузепе Питре33 от Палермо, който публикува „Библиотеката на
популярните сицилиански традиции― и осъществява през 1894 г. ненадмината издателска
работа, богатство от информация: „Библиография на италиански популярни традиции " и
„Архивно списание за изучаване на популярни традиции ", издавани без прекъсване от
1882 до 1909 г. И именно самият г-н Pitrè е първият учен, който получава в Палермо през
1911 г. университетска катедра за изучаване на популярни традиции, под името
демопсихология.
По време на ерата на фашизма този тип проучване първоначално се използва за
засилване на романтичния и медиевализиращ мит за Хората, свързан със земята и
традициите им, след това за създаване на „хората― на национално ниво, опитвайки се да
обедини местните традиции, чрез дейностите на „Институт за след работа―. След Втората
световна война голямо въздействие оказа публикуването на „Бележки за фолклора―,
съдържащи се в „Quaderni del carcere― от Антонио Грамши.

32

Джамбатиста Вико (23 юни 1668 - 23 януари 1744) е италиански политически философ и реторик, историк и
юрист от епохата на Просвещението.
33
Джузепе Питре (22 декември 1841 - 10 април 1916) е италиански фолклорист, лекар, професор и сенатор за
Сицилия. Като фолклорист му се приписва разширяване на сферата на фолклора, за да включва всички
прояви на популярния живот.
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Особено ценени са италианските фолклористични изследвания, проведени от
Ернесто Де Мартино по теми, свързани с регионалните реалности („Morte e Pianto Rituale Смърт и ритуален плач―, „Sud e Magia - Магия: Теория от юг―, „Земята на разкаянието― La Terra del Rimorso "), която имаше за обект изследване на социалните класи, считани за
несериозни, селяните от Южна Италия, с декларираната цел да използват популярните
традиции като основен елемент на бъдещото класово съзнание.
Популярни традиции, ритуални представи , диалекти и забравени езици, които
Ернесто Де Мартино нарече „Mondo Magico - Вълшебен свят―, които разказват за
свещения и нечист свят и помнят ритуали, фестивали, музика и песни, мистериите на
живота и природата, войните, любовта, легендите, раждането и смъртта, представляват
наше наследство, което трябва да бъде запазено и да не се забравя, като бъде съхранено в
Италия като наследство на човечеството, благодарение на ратифицирането на две
конвенции на ЮНЕСКО, една за „Културата на Разнообразието― и другата за
„Нематериалното наследство―. В световните архиви, които трябва да бъдат защитени, са
включени някои произведения на италианския фолклор като сардински „Canto a Tenores―,
сицилианския „Куклен театър―, „Палио от Сиена―, „Фестивал на Кери ди Губио―
Някои други примери за популярна традиция вече са включени в световния списък
на ЮНЕСКО, който всяка година идентифицира части от колективната памет, които
трябва да бъдат съхранени и спасени от забрава.
Сред тях, освен известния "Canto a Tenores", най-архаичният музикален израз на
Сардиния, където четирима певци, поставени в кръг, изпълняват истински музикални
акробатики чрез простото използване на глас, е и "Teatro dei Pupi Siciliani", с онези
уникални и цветни кукли, които и до днес ни напомнят за Орландо Фуриосо и
Герусалемме Либерата.
Въпреки че Италия е една от най-богатите страни в света по отношение на
традициите, е почти една от последните в дейността за защита на тези "Нематериални
произведения". Всъщност от много години насам Корея има каталог на "живото
наследство", който класифицира известния шаман като "културна ценност".
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Класификацията на ЮНЕСКО трябва да има много положителни последици за
възстановяването на италианския фолклор в истинската същност на „живата археология",а
не само туризъм и не само пощенска картичка.
Не трябва да се забравя обаче, че в Италия има много области, в които
„нематериалното наследство" е много по-защитено от материалното. Като например някои
южни шествия, като бичурите на Гуардия Санфрамонди или поклонението до светилището
на Мадона дел'Арко в Санта Настасия, представленията за Великден в Кампания или
празника на Санта Розалия в Катания, където всички живущи семейства, още повече ако са
емигрирали, дават своя нематериален и икономически принос, за да запазят тази традиция
жива. (Розана Фудоли)
До 2016 г. най-важната част от италианските популярни традиции и културни
фолклористични носии са запазени от „Museo delle Arti e Tradizioni Popolari―,
единственият държавен музей в Италия със специфични компетенции в „демо-етноантропологичните― области, съхраняващ над сто хиляди документи с популярни традиции
от всички италиански региони, които са събрани и оформени от 1906 г. до днес,
започвайки от колекцията, направена от Ламберто Лория за Международната изложба от
1911 г. След това, благодарение на сложен план за реформи и реорганизация, разработен
от MiBAC - Министерство на културното наследство и дейности, от септември 2016 г. в
Рим е създаден Музеят на Цивилизациите34, включващ в едно цяло големите национални
музеи, свързани с демо- антропологични области.
Колекциите, запазени от новия Музей на Цивилизацията, са съставени от следните музеи:
• Праисторически етнографски музей "Луиджи Пигорини"
• Музей на популярните изкуства и традиции "Ламберто Лория"
• Музей за източно изкуство "Джузепе Тучи"
• Музей "Алесандра Вакаро" от високото средновековие
• Итало-африкански колониален музей в Рим.
34

ИТАЛИАНСКИ МУЗЕЙ DELLE CIVILTÀ http://www.museocivilta.beniculturali.it/
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8.2.8. Основни италиански популярни традиции

Според казаното по-рано не е възможно да се даде изчерпателен преглед на всички
италиански популярни традиции. И така, решихме да представим само някои от найпредставителните, като ги разделим по географски райони. Ще наблюдаваме основните
традиции и културни събития в Северна, Централна и Южна Италия.
СЕВЕРНА ИТАЛИЯ
Венециански карнавал
Венецианският карнавал е ежегоден фестивал, който се провежда във Венеция, Италия.
Завършва с християнското честване на Великия пост - четиридесет дни преди Великден на Масления вторник (Martedì Grasso или Mardi Gras), деня преди Пепелява сряда.
Фестивалът е световно известен със сложните си маски.
Казва се, че Венецианският карнавал е стартирал от победат на Венецианската република
срещу патриарха на Аквилея Улрико ди Тревен през 1162. В чест на тази победа хората
започват да танцува и да се събират на площад Сан Марко. Очевидно този фестивал
започва от този период и става официален през Ренесанса. През седемнадесети век
бароковият карнавал е начин да се спаси престижният образ на Венеция в света 35.

Фигура 4 - Венециански карнавал
35

CARNIVAL OF VENICE https://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Venice)
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Венецианският карнавал е много известен през осемнадесети век. По време на фестивала
се насърчава удоволствието, но също така се използва за защита на венецианците от
настоящите и бъдещите мъки.
Въпреки популярността на карнавала, под управлението на императора на
Свещената Римска империя, а по-късно и на императора на Австрия, Франциск II,
фестивалът е забранен изцяло през 1797 г. и използването на маски е строго забранено.
Появява се постепенно през деветнадесети век, но само за кратки периоди и преди всичко
за частни празници, където става повод за художествени творби.
След дълго отсъствие карнавалът се завръща през 1979 г. Италианското
правителство решава да върне историята и културата на Венеция и се опитва да използва
традиционния карнавал като централна част от своята работа и световно събитие.
Преустройството на маските започва като използване от някои венециански студенти за
туристическа търговия. Оттогава около 3 милиона посетители идват във Венеция всяка
година за карнавала. Едно от най-важните събития е конкурсът за „la maschera più bella‖
(„най-красивата маска―), който се оценява от група от международни дизайнери на
костюми и мода.
 Карнавални маски
Маските винаги са били важна характеристика на венецианския карнавал. Традиционно
хората имат право да ги носят между фестивала на Санто Стефано (Свети Стефан, 26
декември) и края на карнавалния сезон в полунощ на Масления вторник.
Тъй като маските също са били разрешени на Възнесение Господне и от 5 октомври до
Коледа, хората биха могли да прекарат голяма част от годината маскирани.
Производителите на маски (mascherari) се радваха на специална позиция в обществото със
собствени закони и собствена гилдия.
Покриването на лицето публично беше уникален венециански отговор на една от найтвърдите класови йерархии в европейската история. По време на Карнавала правилата за
обличане не се спазват, законите се преустановяват и хората могат да се обличат, както им
харесва, вместо според правилата, определени в закона за тяхната професия и социална
класа.
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НАЙ-ИЗВЕСТНИ МАСКИ
1. BAUTA маска.
BAUTA (понякога наричана Baùtta) е маска, първоначално
проста ярко бяла, която е проектирана да покрива удобно цялото
лице; това традиционно гротескно произведение на изкуството се
характеризира с включване на прекалено изпъкнал нос, дебел
супраорбитален хребет, стърчаща "линия на брадичката"и без уста.
Клюнообразната брадичка на маската е предназначена да позволи на ползвателя да
говори, да яде и да пие, без да се налага да я маха; като по този начин запазва
анонимността на потребителя. Баутата често е била придружавана от червена или черна
пелерина и трирог. През 18 век, заедно с черна пелерина, наречена „табаро―, баутата се е
превърнала в стандартизирана обществена маска и маскировка, регулирана от
венецианското правителство. Беше задължително да се носи на определени събития за
земане на политически решения, когато всички граждани трябваше да действат анонимно.

2. MEDICO DELLA PESTE маска (маска на доктора на чумата).
Medico della peste, с дългия си клюн, е една от най-странните и разпознаваеми от
венецианските маски, макар че изобщо не е започнала като карнавална маска, а като метод
за предотвратяване на разпространението на болестта. Поразителният дизайн произхожда
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от френския лекар от 17-ти век Шарл де Лорм, който прие маската заедно с други
санитарни предпазни мерки, докато лекува жертви на чума. Маската често е бяла,
състояща се от кух клюн и кръгли дупки, покрити с кристални дискове, създаващи ефект в
очила. Използването му като карнавална маска е изцяло модерна традиция и днес тези
маски често са много по-декоративни. Въпреки че маската и костюмът се носят почти
изключително от мъже, подобрението в декорацията също предполага, че сега жените са
по-склонни да носят маската и костюма, отколкото през предишните години на Карнавала.
ФЕСТИВАЛИ
 Bat La battaglia delle arance di ivrea (Битката на портокалите Ivrea Piemonte)36
Битката на портокалите е фестивал в
град

Иврея,

традиционното
портокали

между

включително
хвърляне

на

организирани

групи (това е най-голямата битка с
храна в Италия). В тържеството
участват хиляди жители на града,
разделени в девет бойни отбора
(различни отбори на Aranceri), които
хвърлят портокали един на друг, по
време на традиционните карнавални дни: неделя, понеделник и вторник. Карнавалът се
провежда през февруари (от време на време през март) и завършва в нощта на Масления
вторник с тържествено погребение. Традиционно в края на тихия марш, който отбелязва
края на карнавала, "Генералът" се сбогува с всички с класическата фраза на пиемонтски
диалект "arvedse a giobia a 'n bot", преведена като "ще се видим в четвъртък в един ",
позовавайки се на четвъртък, който карнавалът ще започне през следващата година.

36

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Oranges
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Популярен местен разказ разказва, че
битката отбелязва предизвикателството
на града срещу тиранина. Тиранинът
може да е бил или член на семейство
Раниери, или връзка на Раниери от
Биандрат от 12-ти век и маркиз Уилям
VII от Монферат от 13-ти век.
Този тиранин се опитал да изнасили
млада обикновена гражданка (често посочена като дъщеря на мелничаря) вечерта на
сватбата; предполага се, че упражнява droit du seigneur (законът на Господа). Планът на
тиранина не успял, тъй като младата жена го обезглавила, след което населението щурмува
и изгаря двореца. Всяка година се избира младо момиче, което да играе ролята на Виолета,
предизвикателната млада жена.
По този начин гражданите си спомнят освобождението си чрез битката с портокалите,
където екипи на ARANCERI (оранжеви бойци), представляващи население със стари
оръжия и камъни се „сражават― срещу други ARANCERI, които се возят в каруци
(редиците на тираните).
По време на френската окупация на Италия през 19-ти век, Карнавалът на Иврея е
модифициран, за да добави представители на френската армия. Друга адаптация на
историята са портокалите, използвани за символизиране на премахнатите тестиси на
тиранина.
 Regata delle antiche repubbliche marinare (Регата на историческите морски

републики - Генуа, Лигурия)37
Регата на историческите морски републики (или Палио на историческите морски
републики) е спортно събитие с историческа възстановка, създадено през 1955 г. с цел
припомняне за съперничеството между най-известните италиански морски републики:
Амалфи, Пиза, Генуа и Венеция. По време на това събитие четири гребни екипажа,
представляващи всяка от републиките, се състезават помежду си. Регатата под патронажа
37

https://en.wikipedia.org/wiki/Regatta_of_the_Historical_Marine_Republics
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на президента на Италианската република, се провежда всяка година в ден между края на
май и началото на юли в тези градове на ротационен принцип. Предизвикателството се
предшества от историческо шествие, където някои фигури играят ролята на древни герои,
представляващи всяка морска република, дефилирайки по улиците на града домакин.
Идеята за събитието, напомнящо за четирите мореплавателни сили от Средновековието, се
ражда в края на четиридесетте години на ХХ век от пизанския рицар Миро Чиаверини.
Предложението бе разгледано за пръв път от Карло Валини, президент на провинциалния
туристически съвет в Пиза, който, след като го прие, го предаде на свой ред на общините
от останалите три града за участие. Инициативата беше приветствана по позитивен начин,
особено от адвоката Франческо Амодио, тогавашен кмет на Амалфи, който поиска (и
получи) среща от представители на четирите участващи града, за да разгледат
предложението заедно.
Срещата се състоя в двореца в Пиза на 9 април 1949 г., но споразумението не беше просто:
по време на дискусията г-н Манзини, директор на общинската служба във Венеция, изказа
мнение срещу участието в състезанието по гребане на лагунния град Венеция, като
същевременно подкрепи историческия парад. Адвокатът Амодио се опита в речта си в
защита на регатата да промени мнението си, подчертавайки важността не само на
историческото, но и на туристическото събитие. Предвид силната подкрепа и съгласието
на Амалфи, Пиза и Генуа, представителите на Венеция го взеха под внимание и също се
присъединиха към инициативата. Оттогава регатата е много важно ежегодно събитие за
спортисти и фенове на историята и популярните традиции.
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ЦЕНТРАЛНА ИТАЛИЯ
 Il palio di Siena (Конна надпревара в Сиена - Тоскана)
Palio di Siena (на местно наименование просто известен като „Il Palio―) е конно
състезание, което се провежда два пъти всяка година: на 2 юли и 16 август в Сиена,
Тоскана. Състои се от 17 участника - Палио от Сиена облечени в подходящите цветове,
представляващи десет от седемнадесетте контрасти на Сиена. Сиена Сити наистина е
разделена на 17 контрада (квартали или градски райони), наречени както следва: 1. Орел;
2.Гъсеница; 3. Охлюв; 4. Бухал; 5. Дракон; 6. Жираф; 7. Таралеж;
Палиото, проведено на 2 юли, носи името Палио ди Провенцано, в чест на Мадоната от
Провенцано, специфична за Сиена. Палиото, проведено на 16 август, носи името Palio
dell'Assunta, в чест на Успение Богородично. Състезанието, Corteo Storico, предшества
състезанието, което привлича посетители и зрители от цял свят. Самото
състезание, в което жокеите се возят без седло, обикаля Пиаца дел Кампо,
върху която е положен дебел слой земя. Състезанието се провежда в
продължение на три обиколки на пиацата и обикновено продължава не
повече от 90 секунди. Обичайно е някои от жокеите да бъдат изхвърляни
от конете си, докато извършват коварните завои на площада, и наистина,
не е необичайно да видите коне без ездачи, които завършват състезанието.
Най-ранните известни предшественици на конната надпревара са
средновековни. Например публичните състезания, са били популярни от 14-ти век: те са
били наричани palii alla lunga (дълги състезания) и провеждани в целия град. След това,
когато великият херцог на Тоскана обявил забрана за бикоборство през 1590 г., се
преминава към организирането на състезания на Пиаца дел Кампо. Първите такива
състезания са на биволски гръб и се наричат буфалати, след това с магарета, а по-късно се
органзират като конните надбягвания и продължават на друго място. Първият съвременен
Palio (наречен palio alla tonda - навсякъде до Пиаца дел Кампо - за да се разграничи от поранния palii alla lunga) се е състоял през 1633 г.
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 Infiorata di Genzano (Фестивал на цветята в Генцано - Лацио) 38
Фестивалът на цветята е събитие, което се провежда
в квартал Генцано в Рим, характеризиращо се с
килим от цветя, поставени по пътя на религиозното
шествие

на

празника

на

Corpus

Domini39.

Фестивалът датира от 18-ти век, когато по улица
Via Sforza (сега Via Bruno Buozzi) в Генцано е
поставен флорален килим. Преди това в Генцано, а
вероятно и на други места от Кастели Романи,
обичаят да се приготвят цветни килими за празника
на Корпус Кристи е съществувал от доста време.
Традицията се ражда в Рим през първата половина
на седемнадесети век и е възприета в местностите
на хълмовете Албан, вероятно поради близките
връзки на тази територия с Джан Лоренцо Бернини,
главният архитект на бароковите тържества.
Вярва се, че традицията за създаване на картини с помощта на цветя се ражда във
Ватиканската базилика от Бенедето Дрей, глава на Флорерския Ватикан, и от сина му
Пиетро, който е използвал „безлистни цветя, смлени за подражание на мозайки― на 29 юни
1625 г., празник на светиите Петър и Павел, покровителите на Рим.
Няколко години по-късно, през 1633 г., друга флорална картина е направена от Стефано
Сперанца, близък сътрудник на Бернини. Оресте Раги казва, че самият Бернини е
наследник на Бенедето Дрей; когато той е починал, "Рим популяризира това изкуство".
В Рим обичаят на цветни изложби изчезва в края на XVII век. В Генцано, от друга
страна, той продължава през осемнадесети век, според анонимен ръкопис от 1824, който се
38
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https://it.wikipedia.org/wiki/Infiorata_di_Genzano

Празникът на Корпус Кристи, известен също на литургичен латински като Dies Sanctissimi Corporis et
Sanguinis Domini Iesu Christi (латински за „Ден на Пресветото тяло и кръв на Исус Христос Господ“, известен
също като Тържественост на Божието тяло) е християнин литургична тържественост, честваща Истинското
присъствие на Тялото и Кръвта, Душата и Божествеността на Исус Христос в елементите на Евхаристията.
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съхранява в Централната национална библиотека в Рим и е отпечатан едва наскоро, който
гласи, че в Генцано някои семейства са подреждали цветя пред своите домове по случай
трите различни процесии, които се провеждат по повод годишнината на Corpus Domini,
едното в четвъртък, другите две през следващата неделя.
През деветнадесети век фестивалът на цветята в Генцано се провежда ежегодно, с
изключение на някои периоди на прекъсване: първото прекъсване е от 1845 до 1863 г .;
второто прекъсване, също продължило деветнадесет години, от 1875 до 1894 г.
Възстановено е през 1894 г. от католическия кръг "Компанията на Свети Луиджи". В
началото на ХХ век инсталирането на флоралния дисплей не беше много постоянно.
Традицията на флоралната експозиция е възобновена по повод междуепархийния
евхаристиен конгрес от 1922 г., който се провежда в Генцано и оттогава се организира
ежегодно, с изключение на прекъсванията през годините 1932, 1934, 1935 и през петте
години на Втората световна война.
От 1875 г. Фестивалът на цветята се провежда във Via Italo Belardi, бивша Via Livia,
улицата, която свързва главния площад на града (Piazza IV Novembre) с църквата „Света
Мария от Чима―. Улицата е изцяло покрита с флорален килим, покриващ площ от 1890 м²,
обикновено съставен от тринадесет секции, в допълнение към украсата на стълбището,
водещо до църквата „Света Мария от Чима―, която се намира на върха на хълма.
Обикновено всяка рамка е 7 x 114 метра.
Темите обикновено са репродукции на известни произведения на изкуството или
геометрични мотиви и са с религиозен или граждански характер, които се избират от
специална комисия, която ръководи експозицията. За да се състоят тринадесетте картини
на Фестивала на цветята в Генцано, са необходими около 500 хиляди венчелистчета или
зеленчукови цветове.

 Stor Calcio storico Fiorentino - Калчо
- Исторически флорентински футбол (Тоскана) Calcio fiorentino (известен също като calcio
storico „исторически футбол―) е ранна форма на футбол и ръгби, възникнала в Италия от
16-ти век.
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След като се играе широко, спортът се
смята, че е започнал на площад „Санта
Кроче― във Флоренция. Там той става
известен като giuoco del calcio fiorentino
(„игра на флорентински ритник―) или
просто калчо; което сега е и името на
асоциацията по футбол на италиански
език. Играта може да е започнала като
възраждане на римския спорт харпастум
(Harpastum,

известен

също

като

harpustum), който е форма на игра на
топка, играна в Римската империя.
Римляните също го наричат играта с малки топчета. Използваната топка е малка (не
толкова голяма, колкото топка за футбол) и твърда, вероятно с размерите и твърдостта на
софтбол. Думата harpastum е латинизацията на гръцкия ἁρπαστόν (харпастон), [1] на
ἁρπαστός (harpastos), „отнесен―, от глагола ἁρπάζω (harpazo), „да се хване, да грабне―).
 Ренесансова ера
CALCIO – Калчо - е бил запазен за богати аристократи, които са играли всяка вечер
между Богоявление и Великия пост. Дори папи като Климент VII, Лео XI и Урбан VIII са
спортували във Ватикана.
Игрите могат да станат бурни, тъй като отборите се надпреварват да отбелязват голове.
Вариант на Калчо Фиорентино най-вероятно се играе и през 15-ти век, тъй като през 1490
г. е организиран мач на река Арно, забележителен като ден, тъй като студените води са
напълно замръзнали. По друг известен повод град Флоренция провежда мач на 17
февруари 1530 г., напук на императорските войски, изпратени от Карл V, тъй като градът е
обсаден. През 1574 г. Хенри III от Франция присъства на игра на „мостови битки― организирани в негова чест по време на посещение във Венеция. Записано е, че кралят
казва: „Твърде малък, за да бъде истинска война и твърде жесток, за да бъде игра―.
Въпреки многобройните твърдения за пряк произход на футбола от древноримските
игрови практики, първите източници, които говорят за него, са едва късносредновековни, в
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края на ХV век. Във всички трудове на Данте, които съдържат безкрайно разнообразие от
теми и представляват истинска енциклопедия за игрите по негово време, информация за
футбола липсва. Със сигурност обаче през втората половина на петнадесети век футболът
е толкова широко разпространен сред флорентинските младежи, че те често го
практикуват на всяка улица или градски площад.
Въпреки това с течение на времето възникват проблеми с обществения ред и
флорентинската администрация въвеждат по-голяма организация и футболът започва да се
практикува на най-важните площади на Флоренция. Играчите (футболисти), които излизат
на терена, са предимно благородници (включително бъдещи папи) на възраст между 18 и
45 години и носят разкошните ливреи на своето време, което дава името на този спорт.
Голямата популярност на тази игра продължава през седемнадесети век, но през
следващия век започва бавен упадък, който я довежда малко след това до изчезването,
поне като организирано събитие.
По-късно почти двеста години няма новини за организирани мачове, но също така е
вярно, че този спорт остава жив в колективната памет на флорентинците. Всъщност, макар
и далеч от големите площади и средновековните великолепия, той продължава да се
практикува в районите и кварталите, давайки силен принос за това, което ще се превърне в
„съвременния дух на древния футбол―, според популярното мото.
Играта, започнала през ХХ век за възраждането на флорентинския исторически
футбол, се организира през май 1930 г., когато по случай 400-годишнината от обсадата на
Флоренция, по инициатива на фашисткия йерарх Алесандро Паволини, е организиран
първият турнир между различните градски квартали; от това събитие Флорентинският
футбол се утвърждава, като става най-важното възстановено събитие във Флоренция. От
1930 г., с изключение на военния период, предизвикателната игра между играчите на
четирите исторически квартала на Флоренция се провеждат пред градските стени.
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ЮЖНА ИТАЛИЯ
 Opera dei pupi (The Puppets Theatre- Sicily40) Куклен театър
Вписан през 2008 г. в Представителния списък на нематериалното културно
наследство на човечеството (първоначално провъзгласен през 2001 г.), Кукленият театър
- известен като Opera dei Pupi - възниква в Сицилия в началото на XIX век и се радва на
голям успех сред работническата класа на острова. Кукловодите разказват истории въз
основа на средновековна рицарска литература и други източници, като италиански
стихотворения от Ренесанса, живота на светци и приказки за известни бандити. Диалозите
в тези представления са до голяма степен импровизирани от кукловодите.
Двете основни сицилиански куклени училища в Палермо и Катания се отличават
главно с размера и формата на куклите, оперативните техники и разнообразието от цветни
сценични фонове. Тези театри често са семеен бизнес; дърворезбата, рисуването и
изграждането на куклите, известни със своя експресивен израз, се извършват от занаятчии,
използващи традиционни методи. Кукловодите непрекъснато се стремят да се
надпреварват и взаимно да се предизвикват със своите представления и оказват голямо
влияние върху своята публика. В миналото тези представления се провеждат в
продължение на няколко вечери и предоставят възможности за социални събирания.
Икономическите и социални сътресения, предизвикани от изключителния
икономически бум през 50-те години, оказва значителен ефект върху традицията,
заплашвайки самите й основи. По това време подобни форми на театър в други части на
Италия изчезват, някои от тях се появяват отново двадесет години по-късно. Opera dei Pupi
е единственият пример за непрекъсната традиция на този вид театър.
Поради настоящите икономически трудности кукловодите вече не могат да се
прехранват от изкуството си, което ги кара да се насочат към по-доходоносни професии.
Туризмът допринесе за намаляване на качеството на представленията, които преди бяха
насочени само към местна публика.

40

https://ich.unesco.org/en/RL/opera-dei-pupi-sicilian-puppet-theatre-00011
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 Пизика, Пизика и история. (игрив танц, използван по време на празненства)
Pizzica41 (наричана още pizzica pizzica) е народен танц от Саленто - далечният
южноизточен полуостров на Италия (върхът на петата!), Широко разпространен и
популярен в момента и в други два подрегиона на Апулия и Базиликата: Баса Мургия и
Матера Окръг (и двата принадлежат към влиянието на Тера д'Отранто). Танцът,
присъстващ по тези територии до първите десетилетия на ХХ век, е бил наричан с
различни имена, идващи от различните диалекти на тези подрегиони и често е бъркан с
тарантели.
Първият писмен източник, известен днес, датира от 20 април 1797 г. и се отнася до
танцовата вечер, която благородството от тези региони предлага на крал Фердинанд IV
Бурбон по време на дипломатическото му посещение в града. Текстовете на „pizzica
pizzica― говорят за „nobbilitata tarantella―.
От деветнадесети век пизиката е свързана с музикални терапевтични практики на
тарантизъм, но е потвърдено, че от 14-ти век нататък музикантите и тарантулатите
използват местни танци от периода, които се редуват, за да се лекуват и излекуват от
отровата на тарантули и скорпиони.
След това тези танци са адаптирани
към времето, през вековете. Някои от тези
танци (мавритански, раменни, верижни,
пастирски

и

др.)

са

имали

широко

разпространение извън района на Апулия
и Лукан; всъщност те могат да бъдат
намерени в други европейски региони.
Следователно, „пизика, пизика― е по
същество игрив танц, използван по време
на празненства и социални забавления, но се практикува и по време на терапевтични
ритуали, за да се излекува от истинско или предполагаемо ухапване от тарантула.
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Ренесанс на тарантизма и пизиката
Музиката на пизиката се практикува не само по време на празненства на
индивидуални и семейни групи или по време на празненства на местните общности, но е и
основният музикален съпровод на етнотерапевтичния ритуал на тарантизма. Поради това
той се изпълнява от оркестри, съставени от различни инструменти - сред които и
тамбурата и цигулката се появиха заради техните ритмични и мелодични характеристики с цел да "изгонят" жените тарантатки и да ги излекуват чрез неистовия танц, който тази
натрапчива музика отприщи чрез тяхното зло.
Музиката на пизиката, изпълнявана в продължение на дни или дори седмици за
изцеление на жените тарантатки, често има свои собствени черти, много различни от тази
„пизика от любов―, играна за ухажващия танц. "Pizzica tarantata" - стана известен танцив
съпровод благодарение на записите на майстора цигулар Luigi Stifani - или както някои го
наричаха, "pizzica tarantata", всъщност се изпълнява с ритъм като цяло по-бърз и
притеснителен от класическия, изигран за ухажващ танц и често най-популярните нюанси
са онези в минорната мелодия, способни да „стряскат― (т.е. да стимулират) жената
тарантата много по-лесно, благодарение на повтарящите се и меланхолични черти, дадени
от минорните тонове.
Днес тарантизмът изчезна напълно като традиционна терапевтична традиция.
Въпреки това, навсякъде в Саленто има феномени на "Pizzica Renaissance" в малките села и
навсякъде има "Taranta Festivals", концерти, особено през лятото, когато най-вече се
празнуват Saints Patrons или Folk Festivals. В момента се обръща голямо внимание на това
явление и има много изследвания както в историографията, така и в антропологията в тази
област. По темата има библиография, която е в помощ на изследователите.
Вероятно най-популярното събитие за Pizzica е така нареченият фестивал "Notte
della Taranta - Night of Tarantula", стартиран през 1998 г., който от повече от 20 години
назначава ежегодно нов музикален директор и включва много национални и
международни певци, които са потапят в този специален древен звук (Някои примери:
Стюарт Коупленд, Горан Брегович, Джо Завинул, Фил Манзанера, Луиджи Ейнауди,
Франческо Де Грегори, Лусио Дала, Джана Нанини, Кармен Консоли, Пиеро Пелу, Елиза,
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други ...) . Night of Tarantula (Нощта на Тарантула) е фокусиран върху музика и танци на
Pizzica и се провежда в различни общини в провинция Лече и Греция Салентина, особено в
Мелпиняно. Събитието придава голямо значение на фолклорната музикална традиция на
Таранта и Пизика и е чудесен ресурс за туризъм в Апулия.
Участниците във Фестивала обикалят около Саленто, като обикновено завършват с
големия финален концерт в Мелпиняно през август, който продължава до късно през
нощта. През тези 20 години той е посетен от средно 150 000 зрители.
 Presepe Napoletano – Рождество Христово
Неаполитанското Рождество е изображение на раждането на Исус, традиционно
организирано в Неапол през осемнадесети век.
Неаполитанското изкуство „Рождество Христово― е непроменено от векове, ставайки част
от най-консолидираните и следвани коледни традиции на града. Всъщност прочутата „Via
dei Presepi― (Виа Сан Грегорио Армено) е известна в Неапол и предлага витрина на цялото
местно майсторство по отношение на Рождеството. В допълнение има многобройни музеи
в града и в столичния район (като музея Сан Мартино или двореца Реджия ди Казерта),
където са изложени исторически парчета или цели сцени, поставени по време на
раждането на Исус
Произход
Първото споменаване на пресъздаване на Картината на раждането на Христос в Неапол се
появява в нотариален акт от 1021 г., в който се споменава църквата Санта Мария „ad
praesepe― (Луиджи Корера, Рождество в Неапол, фас. IV, стр. 325, Университет в
Палермо). В текст от 1324 г. се прави позоваване на „параклис на Рождество на дома на
Алагни― в Амалфи (Стефано де Каро и др., Нематериално наследство на човечеството.
Културният квартал с пресъздаване на Рождество Христово в Неапол, издателство
„Ръководство―). През 1340 г. кралица Сансия д'Арагона (съпруга на Роберто Д'Ангио)
подарява пресъздадена картина на раждането на Христос за новата църква, от която днес
остава статуята на Мадона в националния музей на Сан Мартин.
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Първите истински скулптори на фигури могат да бъдат намерени през петнадесети
век. Сред тях са братя Джовани е Пиетро Алемано, които през 1470 г. създават дървени
скулптури за представяне на Рождество Христово. През 1507 г. Лонгобард Пиетро
Белверте издълба в Неапол 28 статуи за монасите на църквата Сан Доменико Маджоре.
За първи път представяне на яслите с всички участници при раждането на Христос
бяха поставени в пещера от истински камъни, може би идващи от Палестина, и
представени в Неапол.
През осемнадесети век Неаполитанското Рождество преживява своя златен сезон,
оставяйки църквите, където се смята за обект на религиозна преданост, за достъп в
домовете на местните аристокрация. Благородници и богата буржоазия се надпреварват да
създадат все по-сложни сценографски решения. Джузепе Санмартино, може би найвеликият неаполитански скулптор от осемнадесети век, е много способен да моделира
фигури от теракота и дава началото на истинска школа на художници за пресъздаване на
скулптурната сцена на Рождество Христово в яслите и реалистични сцени от живота.
- Всеки герой отговаря на символ: представени са всички месеци в годината.
Пазарът: През 18 век Неаполитанско Рождество и различните работни дейности
представляват като на моментна снимка основните бизнеси, които се извършват през
цялата година. Следователно е възможно да се тълкуват изкуствата и занаятите като
олицетворение на месеците, следващи тази схема:
• януари: месар;
• февруари: продавач на сирене;
• март: продавач на пилета;
• април: продавач на яйца;
• май: жена, продаваща череши;
• юни: пекар;
• юли: продавач на домати;
• август: продавач на дини;
• септември: фермер или сеяч;
• октомври: винопроизводител;
• ноември: продавач на кестени;
• декември: търговец на риба
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Истинската цел и културното наследство на неаполитанското скулптурно изкуство при
пресъздаването на сцените може да се намери в реализма на неговите произведения.
Това вече не е просто религиозен символ, а описателен, идентифициращ и обединяващ
инструмент на принадлежащата общност в нейния подробен състав.
Би могло да се каже, че неаполитанското изкуство за статуетки е било и остава средство за
идентифициране на „неаполитанския род― и предшественик на този реализъм,
характеризиращ неаполитански театрални представления и филмови продукции.
Днес някои производители също произвеждат фигурките, които отразяват личността на
нашето време. По протежение на Сан Грегорио Армено има постоянни изложби и
занаятчийски магазини, които ви позволяват да купувате, в допълнение към класическите
статуетки, овчари, изобразяващи модерни персонажи като Тото, Пулчинела или
политически фигури.

Figure 12 - Neapolitan Crib
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8.3. Испания.
8.3.1. Въведение.

Испанската култура е много богата и невероятно разнообразна, особено като се има
предвид, че всеки регион на Испания има своя собствена култура, силно чувство за
идентичност и празенства, традиции и уникални тържества, които датират назад във
времето.
Някои региони на Испания също имат свой собствен език или диалект, добавяйки
към сложността и многоизмерния аспект на многостранната културна структура на
Испания.
С толкова много различни традиции, които мирно съжителстват и разнообразие от
пейзажи и климат (от сухия и задушен юг до спокойното средиземноморско крайбрежие,
Кастилският център с неговото континентално време, зеленият и често дъждовен север със
своите келтски корени и различни култури ), външни наблюдатели наистина не могат да
кажат, че са опознали истинската Испания, освен ако не са опознали севера и юга, изтока и
запада, тъй като има огромни разлики в културата, начина на живот, поведението,
традициите, езика и възгледите за живота.
Испанската култура е калейдоскопична и умопомрачителна на моменти, но въпреки
това пленява по повече отколкото можем да изброим начини.
8.3.2. Религия.

Нещо, което цялото испанско население има преобладаващо общо, е религията,
като по-голямата част от католическите християни (практикуващи и непрактикуващи) и
повечето национални и регионални празници, тържества и традиции са от религиозен
характер, дори ако някои са се отклонили донякъде от първоначалното си духовно
значение и са приели по-радостен (а не тържествен) тон (какъвто е случаят в други части
на света с подобни празенства на Коледа и Великден).
Въпреки че религията в миналото е имала огромно значение и влияние, силно
културно въздействие и политическа тежест в Испания, през последните десетилетия
известна степен на секуларизация означава, че дори тези, които кръщават децата си и ги
насърчават да направят Първото Свето Причастие правят това повече за традицията
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отколкото по духовни причини или религиозно убеждение. Първото причастие в Испания
е свързано с тържества, пищни церемонии и скъпи подаръци (в известен смисъл далеч поголеми от рождените дни) и ето защо дори невярващите все още биха се придържали към
този религиозен обред, за да избегнат децата им да бъдат оставени без големи тържества и
получаване на подаръци. С религиозните тържества, които стават все по-комерсиални, все
повече хора стават все по-скептични и цинични по отношение на поддържането на
определени религиозни традиции и практики.
Според данни на Centro de Investigaciones Sociologicas (Център за социологически
разследвания) към април 2019 г. 69% от испанското население се определя като католици,
а около 25% като атеисти или невярващи, докато 4,2% казват, че имат други убеждения .
Независимо от очевидното мнозинство на католическите християни в испанското
общество, трябва да се отбележи, че повечето от онези, които се определят като католици
(62,1%), също признават, че „рядко някога― посещават религиозни служби, които не са
свързани със социални събития (като сватби, причастия или погребения) и само 11.7%
казват, че ходят редовно на църква през цялата година. От тях само 13,9% казват, че
посещават религиозни служби всяка неделя, а оскъдни 2,7% казват, че ходят на църква
няколко пъти седмично.
„Не че испанците не вярват в Бог, а просто приемат религията по различен начин“
Минерва Доналд, социолог и професор в Universidad Complutense de Madrid.
В процеса на секуларизация, започнал с края на диктатурата на Франциско Франко към
края на 70-те, се наблюдава постепенно намаляване на броя на католическите
богослужения и религиозни практики в Испания, както и постепенно намаляване на
посещаемостта на религиозни обреди (католически сватби , кръщенета и причастия) и
намаляващ процент от испанското население, което се смята за католическо. В края на
новото хилядолетие броят на строго гражданските сватби надмина този на католическите
церемонии за първи път в испанската история, като това беше първото десетилетие в
испанската история, в което това се случи. Междувременно между 2000 и 2009 г.
католическите сватби паднаха с малко над 50%, докато гражданските бракове се
увеличиха с колосалните 80%. Изследвания, проведени от Испанския център за
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социологически изследвания (ОНД), също показват различия между поколенията в
испанското отношение към религията, според барометър на мнението от март 2019 г. [3242
/ 0-0Macrobarómetro de Marzo 2019. Preelectoral Elecciones Generales 2019], 46% от
Испанците на възраст между 18 и 24 години се определят като католици (от тях само 7,3%
са практикуващи католици в сравнение с 38,8% непрактикуващи католици), докато от
другата страна на скалата испанското население на възраст между 55 и 64 години има 74,5
процента на вярващи католици (20,7% от които се определят като практикуващи католици,
докато 53,8% се определят като непрактикуващи католици). Разликата между поколенията
е значителна и прогресивна сред различните възрастови групи.
Независимо от по-високата степен на скептицизъм и нарастващия брой атеисти и
агностици в испанското общество, религията все още играе важна роля в бита и
традициите на Испания и испанците.
„Идентифицирането на испанците с католицизма се превръща в нещо по-културно от
религиозно [...]“Херардо Мейло, социолог и професор в Университет в Мадрид.
По-голямата част от официалните празници са с религиозен произход и прекрасен пример
за това са националните тържества на Semana Santa (Страстната седмица или Великден),
които са огромни и виждат стотици религиозни процесии, които превземат страната (найголемите са в Андалусия, по-точно в Севиля). По същия начин Коледа в Испания има
силни религиозни конотации, дори когато в последно време тя придоби по-търговски и
международен тон (например посрещането на Дядо Коледа се възприема едва през
последните години и в по-малка степен от по-голямата традиция на тримата мъдри царе).
В Испания дарителите са библейските - Трима мъдри царе, които донесят своите дарове на
Исус, и по същия начин са тези, които носят коледни подаръци на испанските деца.
Популярността им не е отслабнала и един от най-големите годишни празници за цялата
нация са парадите на Трите мъдри царе, превземащи улиците във всеки град на всеки 5 и 6
януари, където украсени платформи с тримата мъдреци си проправят път през алеи и
улици и техните помощници хвърлят сладкиши и играчки на децата.
Що се отнася до другите религии, сред важните малцинства в Испания са мюсюлманите
(4,3% към 2016 г., според Estudio Deomgráfico de la Población Musulmana от UCIDE -
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„Unión de Comunidades Islámicas de España―), протестанти от Федерацията на религиозните
организации на евангелистите, Будисти, християнски православни. Трябва да се отбележи,
че нехристияните са предимно емигранти или имигранти и техните потомци. В противен
случай нехристиянските испанци се самоопределят като атеисти, агностици или
непрактикуващи християни.
8.3.3. Култура и регионални различия.

Ако попитате чужденци за испанската култура, те вероятно биха споменали рокли за
фламенко, танци и музика или бикоборство. Ако ги помолите да го опишат с три думи, те
вероятно биха казали и „паеля― или „чоризо―, но това обобщение не се отнася за всички
испанци. Особено когато фламенкото е традиция само на юг и много северняци не обичат
бикоборството и настояват за пълната му забрана в страната (те го смятат за жестоко
нарушение на правата на животните). Каталуния е пионер в цялостната забрана на
бикоборството (предложението е одобрено през 2010 г.), както и Канарите и Балеарските
острови.
Испания е многоизмерно, многостранно общество, където културата и традициите зависят
от географското местоположение. Има няколко общи черти (особено когато става въпрос
за религиозни дейности и тържества), но всеки регион или град носи своя вкус и
манталитет, както и свой собствен набор от независими традиции и празненства.
Например, валенсианците се наслаждават на ежегодното празнуване на своите Falles
(Фестивал на огъня) и La Tomatina (Фестивал на борбата с домати, основно огромен бой с
домати), Каталуния има своите странни каганери и cagatiós (и двете коледни традиции),
както и масовото честване на Сан Хуан и Сант Жорди. Памплона има своите
световноизвестни писти за бикове в Сан Фермин, Сарагоса има своите годишни Fiestas del
Pilar, Haro (в Ла Риоха) има своите Batallas de Vino (Винени битки), а Севиля има
популярния Feria de Abril (пълен с фламенко музика, танци на фламенко и фламенко
рокли). Що се отнася до бикоборството, „коридите де торо― (бикоборствата) се празнуват в
цялата страна (с изключение на автономните общности, за които споменахме по-рано), но
са много по-популярни в някои области от други; докато на някои места те са забранени
изцяло, а на други огромно мнозинство от населението настоява за неговата забрана (само
за да бъде спряно от типично десни, консервативни регионални правителства, които
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разглеждат бикоборството като недосегаема икона на испанската култура, независимо
дали местното население се радва на бикоборство или не). Например в Галисия
проучвания, проведени в последно време, доказват, че по-голямата част от населението би
подкрепило забраната на бикоборствата с рязък спад в популярността, тъй като има само
четири кориди годишно с много ниски нива на посещаемост, които продължават да падат
всяка година с все по-малко посетители .
Не всички испанци се идентифицират с типичните клишета и етикет, така че разгадаването
на испанската култура е много по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Някои
испанци може дори да се обидят, че са идентифицирани с типичните определения на
бикоборец или танцьор на фламенко, тъй като биха могли (с право) да ви кажат, че тези
традиции не са част от тяхната местна култура и като такива те не чувстват никаква реална
връзка с тях .
Както може да се види, испанската култура е много по-сложна, отколкото изглежда, и
регионалните вариации схващат типичните възприятия за испанците често погрешно или
свръх генерализиран възглед за това какво е Испания и какви са испанците. Сега ще
разгледаме различните култури, присъстващи в Испания, като прегледаме някои от
автономните общности на страната, някои от които имат много силно чувство за собствена
ценност и са много пристрастни към своята идентичност, обичаи и традиции .
Испания, многоезично общество.
Да се говори за испанския като език за всички испанци всъщност е някакво погрешно
наименование, като се има предвид, че Испания няма нито един всеобхватен език, а поскоро набор от различни езици и идиоми, сред които „испанският― всъщност се нарича
кастилски [ Castellano] от Кастилия (Castilla), която е испанският регион, от който
произхожда езикът. Значителните разлики в Испания в регионалните езици, диалекти и
акценти са резултат от факта, че Испания се състои от общности, които преди са били
независими кралства и много от тях са имали свой собствен език, стар колкото кастилския
(или дори по-стар).
Дори когато испанският е единственият официален език в Испания, използван от
мнозинството като майчиния, другите съофициални езици имат също толкова голямо
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значение и се говорят от значителен брой испанско население в някои региони. В
автономни общности като Каталуния или Галисия каталунският и галисийският са
основните работни езици, въпреки че хората от другите двуезични общности имат висока
степен на двуезичие.
Основните официални езици на Испания са каталунски и аранески (Каталуния),
валенсийски (диалект на каталунски, на който се говори в общината Валенсия),
галисийски (Галисия) и Еускера (Страна на баските). Освен това, други неофициални
езици, които се говорят в Испания, включват арагонски, астурийски, леонески и други
диалекти. Независимо от местоположението, всички испанци могат свободно да говорят
испански.
Испания регионални култури.
Испания е географски и политически разделена на 19 автономни общности (технически
погледнато, 17 автономни общности и 2 офшорни автономни града - Сеута и Мелила).
Всяка автономна общност има независимо правителство и свободата да определя свои
собствени закони по отношение на образованието, туризма, спорта, селското стопанство и
други аспекти на самоуправлението. Някои автономни общности имат повече правомощия
и по-високи степени на независимост от другите (особено тези със собствения си език), а
това са и тези с по-голямо чувство за самоидентичност (какъвто е случаят със Страната на
баските, Каталуния, Валенсийската общност, Балеарски Острови Навара и Галисия).
Някои са искали още повече самоуправляващи се свободи и по-малко политическа намеса
от Мадрид (столицата на Испания). В не толкова далечно минало испанската сепаратистка
група от Страната на баските, ЕТА, тероризира нацията с поредица от нападения и
стратегически планирани убийства на политици и членове на испанските въоръжени сили
с експлозиви, при които загинаха и цивилни (изчислените жертви са около 829 убити в
рамките на 36 години). ETA обяви прекратяване на тяхната въоръжена дейност през 2011
г., но духът на независимост остава силен сред част от населението на Euskadi. По подобен
начин (с изключение на използването на насилие), национализмът нараства в Каталуния
през последните години с много популяризирано и добре известно противопоставяне
между централното правителство на Испания и местното избрано правителство в
Каталуния, председателствано от националистическа група (незаконно), която провъзгласи
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независимост след провеждане на референдум, считан за незаконен от испанските власти.
Всичко това доведе до бягството на президента на Каталуния Карлес Пучдемон, за да
избяга от затвора, и други от неговата политическа партия направиха същото. Онези, които
останаха и бяха държани частично отговорни за бунта, наскоро бяха изправени пред съд и
очакват присъда от Върховния съд на Испания. В тази част на Испания остава напрежение,
като Каталуния е разделена на националисти, които искат независимост, и на тези, които
се смятат за каталунци и испанци и искат да продължат да бъдат част от Испания. Според
анкети, проведени между 22 и 25 октомври 2018 г. и цитирани от El Periódico, 42% от
населението на Каталуния иска независимост в сравнение с предполагаемите 52% според
оценката на друга анкета (от SocioMétrica за El Español, проведено между 22 август и 30
август 2018 г. ). В крайна сметка това зависи от това в кого вярвате, макар че изглежда
движението за независимост е спряло донякъде през последните месеци и изглежда губи,
вместо да печели гласове.
Регионални различия като посочените по-горе могат да се наблюдават в цяла Испания,
макар и не по такъв остър или екстремен начин. Испанската култура е богата и
разнообразна и сега ще продължим да обясняваме начините, по които различните части на
Испания наистина са различни и уникални.
Северна Испания - готините северняци.
Северната част на Испания се различава от останалата част на страната по различни
начини, особено защото някои от най-големите автономни общности там имат много
силно чувство за идентичност, което ги отличава от останалите. В известен смисъл бихте
могли да кажете, че в северната част на Испания все още няма хомогенност; въпреки че
някои култури са много различни, има нещо, което ги свързва; силната им любов към
родината (регионално говорещи, а не на национално ниво), ценности, традиции и, в случая
на три от тях - Галисия, Баска и Каталуния - собствени езици. На север е единствената част
на Испания (с изключение на Валенсия), която е многоезична и където различни
автономни общности имат официален език, различен от испанския; следователно има
много отделни култури, които по никакъв начин не са свързани помежду си или
останалата част на Испания.
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Северният климат и близостта до Северна Европа също означава, че характерът на нейните
жители е малко по-студен и по-сдържан от испанците, които живеят на юг. Те могат да
изглеждат затворени за останалата част на Испания или по-отдалечени като цяло. В
известен смисъл студеният климат и влажното време (има много дъжд на испанския север,
особено на северозапад) може да създаде впечатлението, че северняците са по-нещастни,
сериозни и отдалечени. Но дъждът спомага и за най-зашеметяващата зеленина в цяла
Испания (особено в Галисия, където магически гори и келтски легенди са отстъпили място
на митове за феи, елфи и вещици), плодородни земи, живописни крайбрежни пейзажи,
развитие на риболовна индустрия (особено в Галисия) и естествена красота. По отношение
на модерния стил и съвременната гастрономия, „готините― северняци определено се
смятат за едни от най-добрите в Испания, предвид броя на ресторантите със звезди на
Мишлен в региона (особено в
Страната

на

баските

и

Каталуния, с над 100 Мишлен
ресторанти.
От друга страна, автономни
общности

като

Галисия

и

Астурия са известни със своите
вкусни кулинарни традиции.

Освен това, макар северняците да не се възприемат като общителни като испанците на юг,
това не означава, че са негостоприемни. Всъщност те се гордеят, че показват своята
култура, традиции, забележителности и местна гастрономия на посетителите и с
удоволствие ще участват в разговори, дори и не толкова спонтанно (или на висок глас),
колкото южняците.
Средна Испания - умереният кастилски характер на центъра.
Що се отнася до централна Испания, може би може да се каже, че тя е най-хомогенната
част от страната по отношение на култура, отношение, ценности и дори акцент. Централна
Испания е обединена не само от подобни идеологии, начини на живот и географско
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положение, но и от общ климат, много различен от крайбрежните райони на
Атлантическия

океан

на

северозапад

и

югозапад

и

крайбрежните

райони

в

средиземноморския изток и югоизточната част на страната. За разлика от други испански
региони, които имат крайбрежни граници, централна Испания има континентален климат с
много горещо лято (над 35 градуса по Целзий) и много студена зима. Техният мек
темперамент и политически коректната нагласа със сигурност не са отражение на
екстремните температурни промени, които изпитват през цялата година, които те често
описват на шега като „9 месеца зима и 3 месеца ад―.
Но какво имаме предвид, когато говорим за централна Испания или средна Испания? Поконкретно, имаме предвид автономните общности на Кастилия и Леон, Мадрид, Кастилия
и Ла Манча и Естремадура. Дори когато всяка от тези четири автономни общности има
своя собствена идентичност, традиции и културни особености, фактът, че по-голямата част
от този регион в определен момент е принадлежал повече или по-малко на старото
Кралство Кастилия, им дава обща основа, която ги свързва по начин, който никоя друга
автономна общност в Испания не притежава.
Мнозина също се отнасят към централна Испания като истинската Испания или региона,
който поддържа по-истинската картина на Испания, която повечето хора имат в
съзнанието си (добре ... минус плажовете, паелите и с много малко танци на фламенко,
освен ако не присъствате на подходящо театрално представление за туристи!) Това е така,
както казахме по-рано - те изглеждат с подобно настроение, със същия акцент и дори с
един и същи начин на говорене.
По отношение на културата те също споделят някои общи ценности и традиции, един от
примерите е бикоборството, което е по-популярно в тези автономни общности, отколкото
в по-голямата част от Испания, като посещението на „коридите де торос― е наймноголюдно тук , следвана от Андалусия, където се намират по-голямата част от
бикоборските училища.
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Автономни общности, където бикоборството е най-популярно (2016 г.) - диаграма от Europa Press

Противно на това, което мнозина смятат, че Мадрид не е просто град, а самата
автономна общност (една от най-малките, но най-населените в сравнение с подобни по
размер градове), чиято столица се нарича още Мадрид и е също столица на страната и
седалище на централно правителство.
Мадрид (заедно с Барселона) е най-международният и космополитен град в
Испания и вторият по големина град в Европейския съюз (надминат само от Берлин и
Лондон). Освен че е икономически, политически и културен център на Испания, в Мадрид
се намира и испанският монарх (Фелипе VI).
Средна Испания заема най-голямата територия в Испания по отношение на
разширяването на земите (само Кастилия Ла Манча и Кастилия и Леон заедно съставляват
34,3% от общата земна маса на страната) нещо, което добавя към усещането за
„истинската Испания― . Тук също любовта към родината (Испания като по-голяма нация,
за разлика от самата автономна общност) и испанската гордост са най-силни.
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Южна Испания - знойният юг.
Когато говорим за юг на Испания, всеки има предвид Андалусия и с право, тъй като той
покрива изцяло испанския юг (освен ако не помислите - някои го правят - автономната
общност Мурсия да бъде част от юга поради географската си близост) и като такава е найголямата автономна общност в Испания по отношение на географското разположение
(17% от общата земя) и население (8 409 738 жители), надминавайки броя на жителите във
всички други испански автономни общности. И Андалусия е не само голяма по размер, тя
е голяма като характерни традиции и огромна като личностни качества.
Ако има една националност, която се откроява в Испания, това е андалуската –
андалусците изпитват недвусмислено радост от живота „joie de vivre―, известни са със
своето salero (андалуски термин за
описание оживено, ентусиазирано и
артистично отношение към живота),
техния нюх или арте и са едни от найоптимистичните,
неописуемо

спонтанни

чувство

за

и

с

хумор.

Традиционно известни с любовта си
към танците, пеенето и като цяло да си
прекарват времето добре, и в същото
време андалусийците имат репутация
и на мързеливи (купонясват повече, отколкото работят) и не са толкова продуктивни,
колкото биха могли - от цяла Испания те приемат най-сериозно времето на сиеста, тъй
като много магазини затварят до 17 часа през летните месеци - между 14 часа до 17 ч.). Те
отдават това на високите летни температури, които наистина са опасни (август и юли
температурата се движи над 40 ° C в градските центрове като Севиля), но за да бъдем
честни, Мадрид преживява подобно горещо и сухо лято и магазините се затварят само за
два часа по време на обяд ... в крайна сметка свещената сиеста - почивката - е често
срещана в цяла Испания и работният ден обикновено се разделя на две, като обикновено
работното време е от 9 до 14 часа и от 16 или 17 часа до 19 или 20 ч. в цялата страна.
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Андалусия е един от най-хомогенните региони в цяла Испания по отношение на културата,
обичаите и традициите, които те поддържат много живи (обичат фламенкото, музиката и
74-те партита около традициите на фламенкото) и това не е съвпадение, че този регион
празнува най-романтичните тържества в цяла Испания.
„Ромериите―

са

католически

поклонения

с

продължителни

пътешествия

(като

поклонничеството до Дева Росио в Уелва, най-голямото и най-известното от всички в
Испания) или маршрути на къси разстояния по улиците на малки градове, където
участниците пресичат града с украсени платформи или пеша, за да следват процесията на
техния покровител или Дева до тяхната църква. Тези празници могат да продължат
няколко дни и да дадат тържествен тон през деня с песнопения и песни, посветени на
почитания светец или Дева и весело
парти и пеене през нощта с групи
„фламенкито―

и

други

видове

популярна музика. Виното и храната
също са част от тържествата.
Може

би

новаторски
Гранада,

най-„различният―
град

която

и

в

Андалусия

е

се

откъсва

от

андалуските традиции и обичаи по
някакъв начин и има по-модерна,
алтернативна атмосфера с подчертано мавританско влияние и хипи вкус. В Гренада се
намира една от най-зрелищните мавритански крепости и дворци (Ла Алхамбра), обект на
световното наследство на ЮНЕСКО и прекрасен, необичаен пример за мюсюлманско
изкуство в Европа, с уникални характеристики, оформление и стил.
Андалусийците често се описват като горещокръвни, страстни и излъчващи щастие. Не че
не се оплакват или не приемат нещата на сериозно, а още повече, когато поставят нещата в
перспектива; парти, семейно събиране или събиране от някакъв вид е решението на
повечето проблеми или поне да се извърви дълъг път към облекчаването им.
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Известно е, че някои андалусийци прекарват годината строго, живеейки с найнеобходимото и спестявайки, за да похарчат всичко по време на едно от големите
празненства в региона (особено за масовото годишно поклонение в Ел Росио, което,
въпреки че има религиозен тон, се е превърнало в богато украсени карети (традиционни
каруци, теглени от мулета и волове - вижте изображението по-горе), фламенко рокли,
танци и пеене на фламенко с ежедневни партита. Особеният акцент на андалусийците
плюс някои автохтонни думи, използвани никъде другаде в Испания, също се различават
от останалите. Идентифицирането откъде е испанският ви събеседник може да не е
толкова лесно в сравнение с други автономни общности, но що се отнася до
андалусийците, можете да разберете веднага. Бикоборството също е разпространено в тази
част на Испания, дори когато през последните години то е спечелило някои
недоброжелатели, то все още е яростно защитено от значителна част от андалуското
население и е мястото, откъдето идват повечето тореадори.

8.3.4. Популярни костюми и традиции.

Най-известните международни традиции в Испания са бикоборството и танците на
фламенко, но, както казахме по-рано, те не са общи за цяла Испания и не се радват на
еднаква популярност на цялата испанска територия. Докато танците на фламенко
продължават да бъдат традиционни с участия в тържества и неформални събирания на юг,
трудно ще ги намерите в други части на Испания (с изключение на градските центрове,
където те обслужват туристите и някои барове, които предлагат „типично‖ Танцово шоу
на фламенко, което по-често не определя местната култура на този испански град, в който
се намирате, освен ако, разбира се, не е на юг).
По същия начин бикоборството не е традиция за цяла Испания и докато почти всеки голям
град има бикоборски арени (културни забележителности), много от тях не успяват да се
запълнят по време на бикоборския сезон, докато други през по-голямата част от годината
са напълно празни . Популярността на някои национални празници и традиции в Испания
ще зависи от местоположението.
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Национални тържества в Испания.
Дори когато Испания е богата на тържества и празници в много различни градове и
автономни общности, има някои, които са характерни за всеки регион в страната, носещ
национална радост и гордост. Тук илюстрираме някои от най-популярните празници, общи
за цяла Испания.
Карнавал
Това общонационално тържество се провежда всеки февруари с хора от всички възрасти,
участващи в частни и публични партита, за да танцуват, да ядат, да пият и обикновено
просто да се забавляват. Те празнуват в училища, детски ясли и дори на някои работни
места. Не всички градове в Испания празнуват по един и същи начин карнавала или
организират специални партита, но има немалко, които се справят с традициите, като се
връщат назад във времето през миналите векове. Карнавалната традиция в Испания има
(както повечето празненства в Испания) връзки с католическата религия, като найголемите дни като Дебелия четвъртък (Jueves Lardero) и Пепелява сряда (Miércoles de
Cenizas) се празнуват около 46 дни преди Великден.

Cadiz Carnival Contest
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Карнавалите в Испания са вековна традиция, която датира от Средновековието, като е
придобила обогатен характер през периода на Ренесанса и се празнува в цялата страна с
някои вариации според града. Всеки град в Испания празнува карнавала по свой начин.
Празникът започват в Дебелия четвъртък, някъде между 29 януари и 4 март, така че, найобщо казано, февруари е месецът на карнавалите в Испания.
Трите най-големи, най-известни карнавала в Испания се провеждат в Кадис (Андалусия),
Тенерифе на Канарските острови (който е най-подобен на карибите в карибския и
бразилския стил) и Агила в Мурсия.
И трите карнавала са обявени за Фиеста/Празненство с международен туристически
интерес и се посещават от хора от цяла Испания и от цял свят.

Кориди

Един от най-емблематичните символи на Испания е този на бика и тореадора, или
„torero― (общият термин на испански, който се отнася до тореадор, за разлика от
„матадор―, който е най-високият ранг, термин, използван за тореро, който е преминал
техния „алтернативен‖ тест). Бикоборствата в Испания привличат много противопоставени
тълпи – някои го обичат, а други го мразят. Някои традиционалисти яростно го защитават
като културен аспект и въпрос на испанска идентичност.
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От известно време се натрупва инерция за пълна забрана на бикоборствата и
политическите партии обсъждат това (десните партии твърдо защитават традицията,
докато левите призовават за нейното премахване и застават на страната на агенциите и
групите за защита на животните ).
Въпросът за забраната на „Тауромакия― стои на дневен ред от доста време и
призивите за неговата забрана са успешни в автономни общности като Каталуния и
Балеарските острови, може би двете места, най-изолирани от останалата част на Испания,
едното поради физическо разстояние другото поради различни идеологии.
Но много хора в Испания твърдят, че бикоборството никога няма да стане история,
защото „спортът― е защитен като културна традиция и определени политически партии
никога не биха посмели да го докоснат.
И все пак, като оставим настрана дебатите за правата на животните, бикоборството е често
срещано явление на много места в Испания и традицията продължава много живо, особено
в Мадрид и на юг, дори ако някои казват, че е въпрос на време, когато „култура― вече не се
смесва с „изтезание― и практиката се премахва.
Междувременно активистите ще продължат да протестират пред входа на арените за
бикове, докато присъстващите тълпи и общественият интерес продължават да отслабва.
Единствените бикове, които изглежда придобиват по-голяма популярност с течение на
времето, са „encierros‖ (пускане на бикове) на север (виж графиката по-долу, където
линията в синьо показва нарастващата популярност на бикове, свързани с пускането им да
тичат по улицата, за разлика от бикоборството, където червената линия показва отпадането
му от все по-голям брой испанско население), най-вече в Страната на баските и Навара,
като най-популярното празненство от всички е Сан Фермин в Памплона, известно също
като Сан Ферминес , които ще разгледаме по-отблизо по-нататък.
Връщайки се към бикоборството с автономните общности с най-много бикоборства
годишно и по-висок процент на посещаемост са Андалусия, Мадрид и Кастилия и Леон.
(вижте фигурата по-долу).
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Ромерии - поклоници

Тези особени тържества в Испания са съсредоточени около почитането на католически
девици или светци. Всеки град в Испания има свои собствени ромерии, които почитат или
покровителката на града, или светеца-покровител, като най-големият и традиционен се
провежда в по-малките градове. Е, това е с изключението на Ромерия де ла Вирген дел
Росио, която вижда масово поклонение от поклонници, идващи от различни части на
южната част на Испания до град Ел Росио в Уелва, дом на Дева Росио.
Празненствата в Росио може да са най-големите и запомнящи се в Испания по редица
причини (не само огромния брой поклонници, но и други особености, за които можете да
прочетете по-долу в раздела за регионалните празници на Испания), но има и много други,
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за които си заслужава да се посетят, например в Галисия. Понякога в по-малките градове
ще намерите ромерии, които си струва да се видят, защото, особено поради малкия размер
на мястото, целият град излиза на улицата, облечени в традиционни костюми, фламенко
рокли за сезона (както е случаят с Romerías de la Virgen de la Santa Cruz в Punta Umbría,
Huelva).
От какво се състои ромерия? Името „romería― идва от „romero―, което се отнася до
поклонниците, които преди векове са ходили в Рим. Името е свързано и с розмарин, като в
някои градове тези билки се използват за украса на улиците заради аромата.
Ромерии се провеждат през цялата година, за да отбележат светеца-покровител или дева
(всеки светец или дева има своите специални тържества и церемонии). В цяла Испания има
много известни ромерии в зависимост от региона, като ромерията на Вирген дел Монте е
най-голямата в Кастилия Ла Манча, а Фиестас де Сан Хуан дел Норте е сред най-големите
в северната част на Испания. Но несъмнено най-голямата и може би най-известната от
всички е ромерията на Virgen del Rocío в Huelva, която ще разгледаме по-отблизо понататък.
Semana Santa (Великден).

Шествие на Цветница в Испания с носачи на палмови листа
Както обяснихме по-рано, Испания може да се счита за светска държава, но
католицизмът все още играе важна роля в обществото, особено когато става въпрос за
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национални празници (по-голямата част от официалните банкови празници в Испания са с
религиозен произход) и тържества. Най-големият от всички (след Коледа) е, както може да
се очаква от християнска държава, Великден или Страстната седмица (буквалният превод
на Semana Santa), който е най-големият и най-зрелищният в Севиля, с привидно безкрайна
поредица от ежедневни шествия, които продължават с дни (ако времето позволява).
В Испания Великден не е толкова за яйцата, зайчетата и пилетата, а повече за
религиозните шествия, посещаването на специални литургии и яденето на традиционна
храна като тории и тортилити де бакалао на юг, санчочо в Канария и бунуелос в цялата
страна. В училищата (дори в държавните) на децата се разказва за значението на Великден
и в някои случаи дори ще им се даде изсушен палмов лист, който да носят вкъщи като
благословия. Цветница в Испания бележи началото на религиозните празници на Великден
в страната, отбелязващи триумфалното влизане на Исус Христос в Йерусалим, няколко
дни преди разпятието и смъртта му. По време на пристигането му жителите на Йерусалим
поздравяват Исус с палмоли клони, като традицията се продължава в Испания този ден се
отбелязва с шествието на палмите и Цветната неделна литургия.
Някои части на Испания празнуват Semana Santa малко по-различно, какъвто е случаят с
Каталуния, която въпреки поддържането на някои религиозни традиции като шествия на
Великден (в Барселона най-известната е La Burreta), те имат свои собствени като правене
на „мона de Pascuas ―, които са вкусни шоколадови торти с великденски теми, а също и
теми от карикатури и филми на Дисни.

Cabalgata de los Reyes Magos.
За много испанци, считани за най-вълшебното време на годината (и това включва и
възрастни, тъй като много от тях преживяват детството си година след година)
пристигането на Тримата мъдреци (или Трима магьосници или Тримата мъдри царе) всеки
5 януари носи огромна радост във всеки регион и град, и най-важното, играчки и много, и
много сладкиши. Las Cabalgatas de los Reyes Mayos (Wise Kings ‘Cavalcade), известен още
като Богоявленско шествие, е много колоритен парад, където от богато украсена
платформа с голямо разнообразие от теми (и фонова музика, от музикални състави на
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живо до записи) Тримата мъдреци раздават подаръци на децата или излизат на улицата, за
да подаряват всякакви сладкиши и играчки от всякакъв размер (от мечета и меки играчки
до топки и малки пластмасови играчки).

Най-чаканите (и най-големите платформи) са тези, които носят тримата мъдреци, но много
години платформите включват отбори на футболни клубове, където играчите са тези,
които хвърлят сладкиши на децата (Реал Мадрид и ФК Барселона са направили това).
Всеки град и град в Испания има своя собствена кавалкада, независимо колко малко е
населението или географските граници на даден град, всички те финансират тези
тържества. Тази най-голема традиция в Испания, следва библейската легенда за Трите
влъхви от Ориента, които са донесли дарове на Исус Христос след раждането му. Това е
радостен повод, който обединява вярващите и невярващите в магията на Коледа.

Регионални тържества в Испания.
Сега ще разгледаме някои от найизвестните регионални празници
в Испания. Списъкът включва
само

най-големите,

известните,

но

като

найсе

има

предвид, че испанците обичат
доброто

парти

и

всяко

оправдание за празнуване, почти
всеки град в Испания има свое
специфично

тържество,

независимо дали това може да е ромерия, улично парти, тържества, чествания, панаир или
публично събиране от някакъв вид.
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Сан Ферминес в Памплона (Навара)

Може би най-международно известните празници, свързани с бикове в Испания (различни
от бикоборствата), са биковете на Памплона и те набират скорост. След като са завинаги
обезсмъртени в романа на Ърнест Хемингуей „Слънцето също изгрява― (1926), който също
е заснет във филм, хиляди туристи от цял свят (и от цяла Испания) пътуват за Памплона
през юли, за да участват в това доста особена тържество . Честван в чест на Сан Фермин,
покровител на Навара, този едноседмичен фестивал се връща към средновековието и
кулминацията му идва с пускането на биковете по улиците, където стотици хора се карат
да тичат пред бикове. Отсечката за бягане с бикове е надолу по тясна 825-метрова улица и
е доста опасна. Почти всяка година има жертви, които преминават от леки до много
сериозни (някои хора дори са убити. - Между 1925 и 2019 г. са регистрирани 15 смъртни
случая), но традицията остава силна както винаги и винаги има хора, желаещи да тичат
пред биковете и дори да ги дразнят.
Всичко започва на 6 юли по обяд с изстрелването на ракета „чупиназо―, която дава
началота на тържеството, което продължава „до полунощ―. Дори когато Сан Ферминес са
известни най-вече със своите писти, (всеки ден има няколко по време на седемдневното
събитие), празникът е известен и с много пиене и купони (и свързано с тях непокорно
поведение) и също така включва много други традиции като парада на Гигантите и
Кабезудос (гиганти с големи глави), като фигурите са на възраст над 150 години и
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представляват четири двойки царе и кралици от различни раси и географски
местоположения (Америка, Европа, Азия и Африка). Над 1 000 000 милион посетители се
стичат в Памплона през юли всяка година, за да участват в Сан Ферминес. Традицията е и
в облеклото - бяла тениска и панталон с червен шал.

Gigantes y Cabezudos in Pamplona‘s San Fermines

Семана Санта в Севиля (Андалусия).
Страстната седмица, Великден е сериозен бизнес в Севиля. Дори когато се
празнува широко в цяла Испания, най-големите шествия от сутринта до полунощ,
чак до ранните часове, са в Севиля, градът, известен със своите великолепни
празненства с тържествен дълбоко религиозен тон и впечатляващи шествия.
Севиляните се подготвят за тези религиозни празници преди събитието,
като много от най-добрите места (по улиците и балконите) са запазени
преварително (някои са резервирани с месеци и дори години, докато други
принадлежат на семействата от поколения. Получаване на добро място е почти
невъзможно за външен човек, освен ако не са готови да платят за участието в
шествието. На улицата сред тълпите те продължават да се движат с шествията,
така че никога да не стоят твърде дълго на едно и също място.
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Los pasos de Semana Santa (шествията се наричат „pasos― - стъпки - заради марша,
в такт с музиката). Интересно е да се наблюдава как носачите сменят местата си
поради тежестта на платформата. Те се гордеят с това и дори има списъци с
чакащи, за да бъдат носачи на платформата!

Ел Росио в Уелва (HUELVA), Андалусия
От едно религиозно събитие до друго, El Rocío е село в Huelva, което би останало
напълно незабелязано (много спокойно и тихо през по-голямата част от годината), ако не
бяха неговите годишни тържества около поклонението, които хиляди поклонници правят,
за да видят девицата му - покровителка, носена на платформа по време на шествие в
понеделник на Петдесетница. Тази церемония е особена по редица причини.
Първо, пътят, по който се минава, е един от най-красивите в страната, тъй като
граничи с природния резерват Доняна, защитен обект на световното наследство на
ЮНЕСКО, който включва влажната зона Рамсар.
Второ, фактът, че толкова много хора участват в поклонението пеша и на каравани
(всъщност „талиги―, традиционно теглени от волове, но и от трактори) го прави един от
най-дългите поклоннически маршрути в страната.
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Талигите, подобни на каравани, които поклонниците използват, са украсени богато
с украшение и по време на пътуването поклонниците пеят, спират да ядат, танцуват и пият
и продължават да купонясват безспирно до следващия ден, когато всички се отправят да
видят Девата. Шествието представлява огромни тълпи от хора, които се борят да стигнат
до огромните опашки, за да имат честта да бъдат носачи, които носят Дева Мария по
време на процесията. Истинско зрелище!

Лас ФАЙАС ( Фалите) във Валенсия.
Този невероятен фестивал е специален и уникален (не само за Валенсия, но и за
целия свят), защото не самоче се повеждае няколко дни и не само за това, че включва
огньове, фойерверки и паради с украсени гигантски кукли, но прави фестивала зрелищен
и привлекателен. Всичко започва в последната неделя на февруари с „Крида―, уличният
вик, който обявява грандиозното веселие.

Във всеки квартал има „commissió fallera― (квартална комисия, състояща се от
жени) и

специалисти дърводелци, които месеци наред строят фалите (дървени

конструкции) и нинотите (дървени фигури, подобни на кукли). Фалите са гигантски, за да
се виждат отдалече, като по-голямата част са по-високи от сградите и спиращи дъха
изящно проектирани кукли. Фалерите са жени, представляващи различните квартални
комисии и лесно ще ги забележите, тъй като те са облечени в красиви, украсени
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традиционни костюми с традиционни прически и кожени украси.Общо се правят около
800 нинота всяка година и те се излагат в „museo fallero―, преди да дефилират по улиците.
Една от най-специалните части на този празник е парада на „фалите― , шествия на
огромни дървени кукли, представящи разнообразни теми, като повечето са от
средновековието, с участието на фантастични същества като феи и елфи, но малцинството
в по-ново време също представлява сатирични възгледи за последните исторически
събития, с участието на местни и международни знаменитости, анимационни герои,
политици, фигури от класически приказки и др. Всички фали и ниноти се изгарят покъсно през нощта, всички освен един, „нинот‖, който чрез всеобщо гласуване е обявен за
победител и пощаден от пламъците.

Feria de Abril в Севиля (Андалусия).
Честван някъде между април и началото на май, този пролетен панаир е един от найизвестните в цяла Андалусия и със
сигурност най-голямато нерелигиозно
празненство в Севиля. Състои се от
седмица на фламенко мода и танци,
веселие, ядене и пиене в традиционни
„касети―(дворове),
обширните

създадени

панаирни

на

площадки,

които са едни и същи година след
година.
Отвъд „casetas―, по-голямата част от които
са

частни

семейства,

(предимно
които

абонаменти,

за

собственост

плащат
да

ги

на

годишни
поддържат),

територията на панаира в Севиля включва и
шествия

в

тематичен

парк

(наричани

„cacharritos―) на скандалната „Calle del
Infierno― (улица на ада) за деца и хора от
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всички възрасти. Дрескодът е рокли от фламенко модата за жени и „traje de
corto―(тричетвърти панталони) за мъже, въпреки че в днешно време много мъже просто се
обличат с ризи и панталони.
La Tomatina във Валенсия.
Един от най-нелепо забавните фестивали в
Испания, това е един от най-големите, найепични битки с храна в света и обхваща цял
град. La Tomatina, което би могло да се
преведе

като

„Доматина―

е

блестяща

фиеста, чествана в последната сряда на
август във валенсийския град Буньол.
Фестивалът основно се състои от хвърляне
на домати един върху друг без прекъсване за 24 часа. Улиците скоро стават червени и
много от тези, които участват, носят очила, за да виждат, става наистина объркано и
хората се обливат с доматен сок от главата до петите!
Свети Жорди в Каталуния.
Това празненство има по-спокоен и сдържан характер. Забравете за фойерверки, огньове,
неспирно пиене и танци или битки с храна. Традицията в деня на Сант Жорди (Свети
Георги) в Каталуния е мъжете да дават червени рози на жените, а жените да подаряват
книги на мъжете, въпреки че в наши дни е традиционно жените да получават и двете.
Улиците се пълнят с рози и щандове за книги, а двойките си разменят подаръци, докато
децата преживяват легендата за дракона, убит от Свети Джорди, като по този начин
спасява принцеса и й дава роза.
Свети Хуан (или Сант Джоан) в Барселона.
Сякаш все още можете да се съмнявате в любовта на испанците към нестинарите и
пиротехниката, ето още едно потвърждение. „Fiestas de San Juan― празнуват началото на
лятото с епични фойерверки, които се изстрелват в нощта на 23-ти по време на празенства,
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които продължават до ранната сутрин на 24-ти юни, за да съвпаднат с най-дългият ден в
годината (лятното слънцестоене).
Отвъд фойерверките има пламъци на плажа и местата се пълнят бързо, така че
пристигането там преди залез е от решаващо значение, ако искате добро място за
разглеждане на фойерверките и огньовете.

Сан Исидро в Мадрид.
Най-големият годишен празник в испанската столица е в чест на светеца - покровител Сан
Исидро, на когото се приписват над сто чудеса и чието тържество съвпада с началото на
пролетта. Провежда се в средата на май (с различни дати). Тържествата са с религиозен
подтекс; има традиции за консумиране за закуска на роскили (понички, покрити със захар)
и пиене на лимонада. Организират се парадите на „гигантите и кабезудос― (гиганти с
големи глави) и музикални концерти под звездите всяка вечер.
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Батала дел Вино в Ла Риоха (Винена битка)
Автономният регион Ла Риоха вече е известен по целия свят с червеното си вино, така че
може да не е толкова изненадващо, че тук се провежда най-големият фестивал, напоен с
вино. Всяка година град Харо празнува „Batatalla del Vino― (Винена битка), където
участниците се пръскат с червено вино в продължение на цяла седмица. Можете да го
налеете, да го изпиете, напръскате или да направите и трите за допълнително забавление!

Aste Nagusia в Билбао.
Най-голямото тържество на баската култура се провежда в продължение на девет дни през
втората половина на август. Празненствата започват с изстрелване на ракета, известна като
„txupinazo― и продължават с баска музика и танци, подчертаващи всяка стара и нова баска
традиция. От цепене на дърва и състезания за носене на камъни до специални занимания за
деца, на улиците са разположени щандове, в които се продават разнообразие от
традиционни баски лакомства и напитки, от пинтхос до txakoli, така че това е приятен и
забавен фестивал.
.
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Кастел в Каталуния.
Омагьосващите, достигащи до небето човешки кули, известни като „кастели―, са изкуство
и умение, автохтонно за Каталуния. Една от най-старите и известни традиции в региона и
един от най-предизвикателните подвизи, които да се наблюдават. Групи експерти
алпинисти, наречени „colles― на каталунски, се събират една върху друга, за да направят
забележителни кули от човешки тела с впечатляваща височина.
Тези човешки замъкоподобни конструкции (откъдето идва и името им, което се превежда
като създатели на замъци) могат да се наблюдават на няколко пъти през годината и на
няколко места в цяла Каталуния. Туристите могат дори да тренират, за да бъдат част от
човешката кула, или да проверят календара на представленията, за да наблюдават процеса
на построяване на човешката кула.
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8.4. Словакия.
8.4.1. Факти и статистика

- Местоположение: Централна Европа, южно от Полша и споделящи граници с Австрия,
Чехия, Унгария, Полша и Украйна.
- Столица: Братислава.
- Климат: умерен; обикновено топло лято; студена, облачна, влажна зима.
- Население: 5,4 милиона (прогнозно за 2019 г.).
- Етнически състав: словашки 85,8%, унгарски 9,7%, роми 1,7%, руски / украински 1%,
други и неуточнени 1,8%.
- Религии: римокатолици 68,9%, протестанти 10,8%, гръкокатолици 4,1%, други или
неуточнени 3,2%, няма 13%.
- Управление: парламентарна демокрация
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8.4.2. Език в Словакия.

Словашкият език е индоевропейски език, принадлежащ към западнославянските езици
(заедно с чешки, полски, кашубски и сорбийски). Словашкият е разбираем за чехите.
Словашкият като писмен език не съществува до края на 18-ти век, когато Антон Бернолак,
римокатолически свещеник, се заема да създаде словашки литературен език. Той основава
своето творение на западнословашкия диалект и съставя фонетичен правопис (такъв, който
се пише, както се произнася).
Бернолак публикува новия си език в своята "Grammatica Slavica" през 1790 г. Езикът е
доразвит през 1843 г., когато е постигнато споразумение за кодифицирането на словашки
като писмен език. Това беше ръководено от Лудовит Щур, който избра централния
диалект за основа, вярвайки, че това е най-чистата форма.
8.4.3. Словаците: общество и култура.

Жители
Народът на Словакия произхожда от славянския народ, заселил се около басейна на река
Дунав през 6 и 7 век. Традиционно словаците са това, което може да се нарече „селски
тип―. Връзките им със земята остават и до днес. По времето на комунизма беше
предприета известна индустриализация и днес словашкото общество включва както
елементи от народните традиции, така и съвременното общество.
Политическите трансформации от 1989 г. донесоха нови свободи, които значително
разшириха обществените възгледи на населението, но много от културните движения все
още са в зародиш и следователно голяма част от възрастното население все още е селско и
зависи от селското стопанство.
На 1 януари 1993 г. Словакия става независима национална държава, призната от ООН и
нейните държави-членки. Въпреки че някои аспекти на обществото вече са имали
уникален национален характер, а именно езикът, много от обичаите, законите и
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конвенциите все още са били силно повлияни от минали владетели: чехи, унгарци и
австрийските Хабсбурги.
Семейството
Семейството е центърът на социалната структура. Семейството и близките приятели
формират основата на финансова и емоционална подкрепа. Задължението към семейството
е приоритет номер едно на човека.
Разгледайте тази малко открита дестинация в сърцето на Европа. Избягвайте тълпите
туристи и се чувствайте като истински пътешественик с всичко наблизо. Словакия е
Централна Европа в джобно издание. Ще откриете стотици интересни и неочаквани тайни
във почти всяко село, град и долина. Уникални замъци, пещери, горещи извори, народна
архитектура, Европейско Мъртво море, известен келтски град, европейска пустиня и много
други. Това са някои от уникалните туристически дестинации на Словакия, които трудно
могат да бъдат намерени другаде по света. Не се страхувайте да слезете от утъпканата
туристическа пътека и освен прекрасната природа на страната ви очакват много уникални
изненади.
8.4.4. History

От първите селища 5000 години пр.н.е. до независима република
На територията на Словакия много жители са заселени от най-древни времена. Няколко
култури са обитавали територията му, докато през 4 век пр. н. е. са били доминирани от
разрастващите се келти, последвано от германско-римското съперничество.
По време на преселението на народите тук са пристигнали първите славяни. Домейнът на
Самото, съществуващ в средата на 7 век на територията на Словакия като централна част,
е последван от създаването на княжество Нитра в началото на 9 век и накрая
Великоморавската империя е създадена през 833 г. сл. н. е. - първата обща държава на
предците на словаците и чехите.
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След падането на Велика Моравия староунгарските племена нахлуват в територията на
Словакия и тя с нейните жители става част от Кралство Унгария в продължение на много
хиляди години.
Унгарската държава беше консолидирана след векове на вътрешна борба между
благородството и владетеля, а икономическият растеж се осъществи и на територията на
днешна Словакия, което също е резултат от процъфтяващите миньорски градове или
търговските центрове. В днешния град Братислава, първият университет на Словакия,
Academia Istropolitana е създаден през 1467 г. Кралската фамилия, която управлява
страната след нашествието на турците в Европа, е Хабсбургската, които удържат трона до
1918 г.
От гледна точка на словашката нация, решаващият период в тяхната история е 19-ти век,
когато

словаците

за

първи

път

формулират

собствена

политическа

програма.

Обещаващото развитие на националното движение обаче е осакатено от австро-унгарския
компромис, подписан през 1867 г., и следващия период на маджаризация, който
продължава цели 50 години. Само Първата световна война активира антиавстроунгарската съпротива, която завършва през 1918 г. с декларацията за присъединяване на
словашката нация към чешката нация в едно цяло - Чехо-словашката република.
Независимата словашка държава е създадена в Словакия през 1939 г. в резултат на
международни събития, но краят на Втората световна война води до възстановяване на
Чехо-Словакия. Комунистическата партия постепенно завзе властта в страната и
комунистическата диктатура беше свалена едва чрез Кадифената революция през 1989 г.
Демократичният процес разкри няколко проблема, които доведоха до разпадането на
общата държава на чехите и словаците и установяването на независимата Словашка
република (1 януари 1993 г.).
Словакия е член на Европейския съюз от май 2004 г. През декември 2007 г. тя стана част
от Шенгенското пространство, а от 1/1/2009 г., след приемането на единната европейска
валута евро, Словакия също стана една от страните на Европейския валутен съюз.
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Преглед на важни исторически събития и дати.
приблизително 5 000 г. пр. н. е. - Първите фермери пристигат на територията на Словакия
и изграждат своите селища.
5 век - Първите славяни преминават планинските проходи на Карпатите и се появяват на
територията на днешна Словакия.
623-658 г. - Франкският търговец Само поема ръководството на съюза на племената роби.
Той основава и оглавява Доминиона на Само - първата държава на западните славяни.
833 г. - Моравският принц Моймир I експулсира принца Прибина от Нитра и основава
Великоморавската империя, като се присъединява към Моравското княжество и княжество
Нитра.
1000 - Основана е унгарска държава, управлявана от крал Стефан I. Включена е
територията на днешна Словакия.
1238 г. - Трнава и Крупина придобиват привилегиите на свободен кралски район като
първите градове в Словакия.
1428-1443 г. - хуситите нахлуват в кралство Унгария.
1467-1490 -Първият университет на територията на Словакия Academia Istropolitana е
създаден в Пресбург (днес Братислава).
1536 г. - Парламентът на Кралство Унгария повишава Пресбург (сега Братислава) за
столица на кралството.
1604-1711 - Кралство Унгария е погълнато от поредица от шест антихабсбургски бунта на
унгарското благородство.
1787 г. - Антон Бернолак кодифицира първата литературна форма на словашкия език.
1843 г. - Втората кодификация на словашкия литературен език, автор на Шудовит Щур, е
по-успешна и става основата на настоящия словашки литературен език.
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1863 - Matica slovenská, първата национална институция, занимаваща се с промоция на
образованието и културата на словаците, е основана в Мартин.
1918 г. - Словакия става част от новосъздадената Чехо-Словашка република, обявена на 28
октомври в Прага. Братислава стана столица на Словакия.
1939 г. - Независимата словашка държава е обявена на 14 март 1939 г. в Братислава.
Свещеник Йозеф Тисо стана президент на тази нова държава, практически създадена от
нацистка Германия.
1944 г. - Словашко национално въстание избухва в централна Словакия (29. 8.).
1944-1945 - Червената армия навлиза в Словакия през прохода Дукла на 6 октомври 1944 г.
и започва да освобождава Словакия от нацистката окупация.
1948 г. - След комунистическия преврат през февруари 1948 г. Словакия също попада под
контрола на комунистите и Съветския съюз.
1989 г. - През ноември Кадифената революция доведе до съществени политически
промени, лиши комунистите от власт и отвори пътя към демокрацията и плурализма.
1993 г. - Словакия става независима и суверенна държава на 1 януари и влиза в ООН на 19
януари.
2004 г. - На 1 май Словакия стана член на Европейския съюз.
2007 г. - През декември Словакия стана част от Шенгенското пространство - системата за
свободно движение на хора в рамките на 25 европейски държави.
2009 г. - На 1 януари Словашката република прие единната европейска валута евро и по
този начин стана една от страните от Европейския валутен съюз.
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8.4.5. Развитие на туризма в Словакия (ЮНЕСКО)

В Словакия ще посетите уникални замъци, пещери, горещи извори; ще се
запознаете с народната архитектура, Европейско Мъртво море, известен келтски град; ще
се наслаждавате на европейска дива природа и много други места с изключителна флора и
фауна. Кои са някои от уникалните словашки туристически места, които едва ли бихте
могли да намерите другаде?
Три населени места от Словакия са вписани в списъка на ЮНЕСКО за световно
наследство още през 1993 г .: Замъкът Спиш и околностите му, Банска Щявница и
Влколинец. През 2000 г. е добавен историческият град Бардейов, през 2008 г. дървени
църкви в словашката част от Карпатската планинска зона и през 2009 г. град Левоча.

Замъкът Спиш е най-големият средновековен комплекс от замъци в Централна Европа,
заедно с малкия град Спишске Подградие (с типични ренесансови и барокови къщи),
църковния град Спишска Капитула (включително няколко сакрални паметника и преди
всичко впечатляващата катедрала от две кули на св. Мартин) и готическата църква "Свети
Дух" в Жехра от 14 век и стенописи във вътрешността й от 14 и 15 век. Добре
консервираните

паметници,

заедно

с

очарователната

природна

обстановка

на

травертинната територия на Националния природен резерват Древеник образуват
уникално забележителност.
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През юни 2009 г. историческият град Левоча беше включен в тази група паметници на
Спиш. Банска Щявница е резерват за градски паметник, който демонстрира миньорската
традиция в Словакия, Vlkolínec представлява резерват за традиционна народна
архитектура, а Bardejov се счита за най-готическия град в Словакия.
Дървените църкви в словашката част на Карпатската планинска област също притежават
изключителна световна стойност. Църквите включват: римокатолически църкви в
Хервартов и Твърдошин, евангелски съчленени църкви в Кежмарок, Лещини и Хронсек и
църкви от източен обред в Бодружал, Ладомирова и Руска Бистра.
Природно наследство на ЮНЕСКО.
Наследството на Словакия е представено в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство от
пещери и пропасти на словенския карс и от пещерата Dobšinská ľadová jaskyňa. През 2007
г. карпатските първообразни букови гори на планините Bukovské vrchy и Vihorlatské vrchy
Mts. които са в източната част на Словакия, бяха добавени към този списък.
Словенски крас
Slovenský kras се намира в южната част на Словакия, на границата с Унгария и е найголемият карстов район в Средна Европа. Състои се от 1110 пещери и бездни. През 1995 г.
двустранният словашко-унгарски проект със заглавие „Пещерите на словашкия и
Агтелешкия карст― (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica,
Krásnohorská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, ...) беше успешен в своето начинание да бъде
включен сред най-ценните световни природни феномени. През 2000 г. този надпис
включва и ледената пещера на Dobšinská ľadová jaskyňa, една от най-големите по рода си в
Европа.
Първоначалните букови гори на Карпатите в Украйна и в Словакия са добавени към
списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през юни 2007 г. Благодарение на този факт,
карпатските първообразни букови гори на Стужица, Рожок и Хавешова в планината
Буковски върчи. и първокласната гора Vihorlatský prales в планината Vihorlatské vrchy. в
CHKO Vihorlat са от световно значение. Първите три от тях са разположени в района на
Национален парк Полонини.
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Нематериално наследство на ЮНЕСКО.
Фуйара е най-типичният словашки музикален инструмент. Той е включен от ЮНЕСКО в
представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.
Списъкът е съставен през 2001 г. Fujara е флейта с обертон, която може да бъде с дължина
до 1,8 m. Обикновено се прави от бъзово дърво и има характерен тон за медитация.
Фуйарата не е известна никъде другаде по света освен в Словакия. Счита се, че тази страна
е мястото на произход на този инструмент, особено регионът Полжана и Северен Гемер.
Преди е бил типичният инструмент на овчарите. Фуйарите са били украсени с орнаменти
или фигурални декорации.
Най-дългият инструмент е Fujara Trombita, дълъг до 6 м, който е бил използван за
сигнализация и за комуникация между овчарите на техните пасища поради великолепния и
силен тон. Изработен е от борова дървесина.
На второ място в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО е Музиката на
Терхова - „небесната― архаична народна музика, характерна за Терхова и съседните села,
типизирана с многогласово пеене. Музиката на Терхова е тясно свързана с танците,
откъдето идва и темпераментният му музикален стил. Не знаем точния произход на този
фолклор, защото естествено той е преминал от едно поколение на друго само в говорима
форма. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО през 2013 г.
Имоти, предназначени да бъдат вписани в списъка на ЮНЕСКО.
● Limes Romanus - Римските антични паметници в Средния Дунав
● Църквите Гемер и Абов със средновековните стенописи
● Комарно - Крепостта срещу турците
● Мемориалът на Чатам Софер
● Винен регион Токай
● Концепцията за лещовидното историческо градско ядро на град Кошице
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● Природни резервати на планина Татри (предполага се общо предложение с Полша)
● Карстовите долини на Словакия (въз основа на подбора на различни видове карстови
долини, разширяването и финализирането на проекта за номинация Yardangs of Slovak
Paradise, представен на 26.6.1997 г.)
● Природен и културен пейзаж на Дунавския регион (предполага се общо предложение с
Чехия, Австрия и Унгария)
● Гъбична флора на хълмовете Буковски
● Гейзер в Хержани
● Паметници на Великоморавия - съвместна чехо-словашка номинация (църквата Св.
Маргита Антиохийска в Копчани и Дуцове, част Костолец)
Замъците в Словакия
Колкото по-малка е страната, толкова по-голям е броят на нейните замъци. Съмнително е,
че ще намерите друга държава, която има толкова много замъци, колкото Словакия.
Първото писмено споменаване на най-стария замък в Девина в Словакия датира от 868
година. Замъкът Спиш е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и един от десетте
най-големи замъка в света. И целият свят знае ужасяващата история на кървавата графиня
Елизабет Батори от замъка Чахтице. Като цяло Словакия има цели 220 замъка и руини на
замъци!
Първият резерват за народна архитектура в света.
Пътувайте назад във времето и вижте как е изглеждал животът в словашката провинция
през последните векове. Живописното дървено село Чичмани в подножието на хълмовете
Стражов всъщност е първият по рода си резерват за народна архитектура в света! Как
възникна Чичмани? Как са живели нашите предци? Как са се обличали? Как са построили
боядисани дървени къщи, които приличат на приказни меденки? Това място може да
разкаже много интересни истории от далечното минало. В крайна сметка първото
споменаване на селото датира от 1272 година.
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Пещерата Ochtinská Aragonite - една от само четирите по рода си в света.
На планетата има само четири достъпни пещери от арагонит. Словакия е една от двете
европейски държави, които имат този уникален природен феномен - нашата е пещерата
Ochtinská Aragonite. Различава се от другите пещери по това, че няма класически
сталагмити и сталактити, а странно изглеждащи млечно бели клонки и храсти, направени
от арагонит. Просто уникален "изрод от природата", който можете да намерите само тук, в
Чехия, Мексико и Аржентина!
Най-големият пещерен капков камък.
Да, Словакия също е пещерна суперсила. До момента в страната са открити 7000 пещери, а
пещерата Krásnohorská има най-високата агломерационна колона (34 метра) в света. Дълго
време той се смяташе за най-големия капков камък в света, регистриран в Книгата на
рекордите на Гинес!
Приказна дъбова горичка.
Малко хора знаят за това, но дъбовата горичка край Добра Нива в Зволен е ненадмината и
привлича интереса на учени от цял свят. На площ, равна на 120 футболни игрища, растат
600 гигантски, повече от 400-годишни дъбове. Техните причудливи форми са като нещо
извън приказката!
Световна рядкост – скални жилища
Можете ли да повярвате, че някои хора в Словакия все още живеят в каменни „пещери?―
Веднъж индианци апаши посетиха това място и казаха, че то е по-уникално от собствените
им жилища на скали, защото в нашите пещери хората живеят целогодишно, докато
техните са обитавани само през лятото! В Brhlovce тези уникални къщи са изсечени в
скалата. Твърди се, че първите подобни жилища са направени през 16 век в отговор на
непосредствената опасност, представена по време на турските войни. Хората не
разполагали с достатъчно пари, за да построят нови къщи, затова ги издълбали в околните
скали. Те са наистина уникални сгради. В края на краищата са били необходими до осем
години, за да се издълбае къща в каменната стена. Две от тези къщи са обитавани и до
днес! Първоначално е имало 14 скални къщи. Сега остават само осем.
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Центърът на Европа.
Ако чуете някой да казва, че Словакия е сърцето и центърът на Европа, това не е шега. На
красиво място в Kremnické Bane в Централна Словакия, до древната църква "Св. Йоан
Кръстител", можете да намерите камък, маркиращ географския център на Европа.
Единственият хоролог/часовник в света с точно слънчево време.
Единственият словашки хоролог в Стара Бистрица, в района на Кисуце, е и единственият
хоролог в света, който показва точна мярка за така нареченото слънчево време! Тъй като е
изключително сложно да се изгради хоролог и да се обясни как работи, достатъчно е да се
каже, че този в Стара Бистрица е единственият в света, който показва точното слънчево
време, защото е специално конфигуриран за мястото, в което стои.
Гейзерът Herľany Geyser - световна рядкост.
Гейзерът в курортното село Herľany изригва под повърхността на Земята повече от 140
години. Въпреки че в момента изворът достига височина „само― 20 метра на равни
интервали на всеки 32 до 36 часа, през 1874 г. водата изригва непрекъснато в продължение
на 10 дни на височина 112 метра! Какво го отличава от другите гейзери? Докато поголямата част от гейзерите по света бликат с гореща вода, Herľany Geyser е известен със
своите ниски температури от 14-18 ° C. От 1957 до 2006 г. се смяташе за единствения
студен гейзер в цяла Европа. Днес подобни гейзери могат да бъдат намерени само в
Исландия.
Най-високият олтар в света
Той е с размери 18,6 метра, а създателят му, майстор Павол от Левоча, се нуждае от 10
години, за да го издълбае от липово дърво. Произведен през 16 век, той все още е найвисокият дървен готически олтар в света. Можете да го намерите в църквата „Свети Яков―
в Левоча.
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Църквата

Св. Якоб

Църквата Св. Якоб в Левоча

Левоча
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Завинаги загадъчно - каменните топки на Megoňky
В природния резерват Klokočovské skálie в региона Kysuce има огромни каменни топки,
които са сравними с подобни световноизвестни находки в Мексико и Коста Рика.
Всъщност това е най-големият известен терен с каменни топки в Европа и той крие голяма
тайна, която е на милиони години. Най-големият е с диаметър около 2,15 м и е кръстен
Мери. Досега никой не е успял да обясни техния произход.
Монетен двор Кремница - седемстотингодишно предприятие.
Монетен двор Кремница сече монети от 1328 г. и е най-старото непрекъснато действащо
предприятие в света. Той също така сече словашки евромонети и е известен в областта на
нумизматиката и историята на изкуството и технологиите. Монетен двор Кремница
постигна най-високите си нива на производство по време на управлението на Мария
Терезия.
Мъртво море в сърцето на Европа - вълшебните води на Podhájska.
Знаете ли, че водата от горещите извори в Podhájska има дори по-благоприятни ефекти от
световно известната вода от Мъртво море? Водата на Podhájska е уникална в цяла Европа и
нейният състав е наистина световна рядкост!

Tatra chamois - дива коза във Високите Татри
Останали са само хиляда. Напълно уникален вид
дива коза еволюира в продължение на хиляди
години след ледниковите епохи в напълно
изолирана среда и се различава от другите видове
диви кози в Алпите и Апенините.
Този ендемичен вид не може да се намери никъде
другаде на планетата, освен във Високите Татри!
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По-скъпи от златото - най-старите и големи опалови мини в света.
Малко хора знаят, че в хълмовете Slanské има находища на скъпоценен опал. Това е
необикновено явление с глобална перспектива, тъй като никъде по света не се добива опал
в такъв голям мащаб. Най-голямото познато парче скъпоценен опал също идва от
словашки мини. Открит е преди 236 години и тежи 607 грама.
Поради уникалния си цвят той е кръстен Арлекин. Съхранява се в музей във Виена,
а цената му се оценява на петстотин хиляди щатски долара. Скъпоценните камъни от опал
от Словакия също украсяват семейството на Наполеон, като известният опал от троянски
огън се носи от императрица Жозефина. Мащабът на добив на опал отпреди 150 години е
сравним само с едно място в света днес - Австралия.

Витлеем в Раечка Лесна.
Главният резбар Йозеф Пекара се нуждаеше от повече от 15 години, за да завърши
Витлеем в Раечка Лесна. Това е истинска рядкост, тъй като това е най-големият дървен
движещ се Витлеем в Европа. Витлеемът на Pekara включва около 300 фигури, половината
от които са подвижни. Парчето е с дължина 8,5 метра, ширина 2,5 метра и височина 3
метра. Красивата изложба не само изобразява раждането на Христос, но и историята на
словашката нация. Дълго време се смяташе за най-големия Витлеем в света.
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Банска Щявница - световна рядкост
Красив град в абсолютна хармония с околната природа. Има исторически
забележителности, Голгота, десетки живописни гледки, изкуствени водоеми, построени да
осигуряват енергия за мините. Банска Щявница е била един от най-важните градове на
средновековна Унгария и е наистина уникалeн град от културна, историческа и
архитектурна гледна точка.
Повече от 1600 минерални извора
Никоя друга държава не разполага с толкова големи минерални извори, колкото Словакия.
Има 1 657 официално регистрирани извора, но вероятно има още много, които все още не
са открити. Минералната вода на Smrdáky е уникална със своето съдържание на
сероводород. Най-голям брой извори в Словакия могат да бъдат намерени в Бешенова, с 33
извора, които достигат температури до 61 ° C.
Вълчи планини - пустиня и изгубен рай
Твърди се, че европейската пустиня е престанала да съществува преди векове. Но все пак
можете да я намерите в Словакия! Чудите ли се някога как е изглеждала пустинята, когато
човекът не е властвал над природата? В националния парк Полонини на границата с
Полша и Украйна има недокосната дива гора, наречена Вълчи планини с дървета на повече
от хиляда години. Тази дива европейска природа може да бъде също толкова невероятна,
колкото африканския Серенгети. В една област, където няма хора надалеч, тази красива
пустиня е дом на много застрашени животински видове, като рис, вълк, мечка, бобър, див
кон и огромния праисторически европейски бизон.
Carnuntum - митичният град на келтското кралство
„Градът на скалата―, т.е. Carnuntum, който археолозите са търсили в продължение на
няколко десетилетия в цяла Европа - онзи митичен град на келтското кралство Норикум,
построен от римляните през 100 г. пр. н. е., когато Париж и Лондон все още са били само
блата - е бил наскоро открит от археолози в Братиславския замък. Историческите сгради са
дори с 200 години по-стари от Римския Колизеум!
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8.4.5. Словакия: Изключителен фолклор и фолклорна традиция.

От незапомнени времена хората в Словакия са живели в хармония с природата и с
уважение и смирение към своите предшественици, обичаи и традиции, от които еволюира
битът, народната култура и фолклорът. Запазени са много уникални традиционни обичаи,
независимо дали като народна архитектура, песен или танц, отделни обичаи или като
традиционни изкуства и занаяти.
Примери за уменията и артистичните усещания на словашката нация могат да бъдат
изпитани най-добре в резервати за народна архитектура, експозиции на открито, фолклор и
други фестивали, както и в по-малки села в региони като Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie,
Spiš и Šariš . Млякото се пие прясно или кисело и всички млечни продукти като суроватка,
извара, бриндза (осолена овча извара) и овче сирене са много популярни. Пушените или
пресни продукти от овче сирене се продават в различни форми и словаците много ги
обичат.
Най-типичното, макар и не предпочитано от всички, е словашкото национално ястие
„bryndzové halušky― с пържен бекон. Bryndzové halušky означава за словаците същото
както суши за японците или пица за италианците.
Словашкият фолклор редовно използва своите богати традиции, за да представи своята
култура. В най-широк смисъл словашкият народ се отнася до жизнения цикъл на селяните,
овчарите и занаятчиите в страната. Основните мотиви са ежедневната работа, природата и
празничните сбирки.
От музикални и танцови състави, до занаяти, пазари на открито и фестивали, народните
традиции продължават да получават топъл прием в страната. Изкуствата и занаятите могат
да разчитат на държавна подкрепа, както и на популяризиране на своите представителни
продукти и изработка в чужбина. Словашките занаяти и практики включват дантелена
бродерия, пчеларство, отглеждане на овце, керамика и дърворезба.
Сегментите на словашкия фолклор обикновено се предават от поколение на поколение,
като всеки регион поддържа свой собствен вкус по начин, характерен за типичните носии,
обичаи, диалекти и цялостен стил.
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Словашка народна музика.
Народната музиката има силни регионални корени, което създава различни звуци сред
групите. Докато музиката, която ще намерите в един регион, би разчитала най-вече на
струнни инструменти, в друг регион
тя ще се състои предимно от духови
оркестри.

От

друга

страна,

фудйарата, която е известна още
като овчарска лула, произхожда от
района на Детва, но е приета от
музиканти
Lucnica

от
и

цяла
Sluk

Словакия.
са

два

професионални ансамбъла, които
редовно

участват

в

известни

фолклорни фестивали в Словакия и в чужбина. Има и много самодейни състави, като
Детва, Полана и Сарисан, които обикалят многобройните фестивали в страната. За да
чуете една от по-утвърдените типични фолк певици в Словакия, потърсете Дарина
Ласчакова; много от песните й са достъпни онлайн.
Словашки народни приказки.
Въпреки че литературният език на Словакия възниква едва след 18 век, народните истории
в страната могат да разчитат на дълга устна традиция. За да придобиете усещане за някои
от любимите на Словакия народни приказки, обърнете се към колекциите от народни
приказки, някои от които са преведени на английски език и са достъпни онлайн, както и
атрактивни печатни издания. Една такава колекция се намира онлайн. Прочетете за найинтересните народни приказки и легенди на Словакия.
Изгаряне на Морена (две седмици преди Великден).
Един от най-древните обичаи, запазен до наши дни, се провежда късно през зимата и
изразява желанието на народите да премахнат студеното време и да призоват топлите
слънчеви лъчи. Този обичай има своите корени в предхристиянската епоха, когато хората
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са вярвали, че природата се контролира от свръхестествени сили, чиито дейности могат да
бъдат повлияни. Смяната на сезоните също е свързана с тези сили.
Морена символизирала зимата и затова, когато хората искали да дойде пролетта, трябвало
да я убият, удавят в поток или да я изгорят. Тя е представена като кукла от слама, облечена
в дамска рокля. Млади момичета я носят с песни към поток. Когато пристигнат на брега,
Морена се съблича, запалва и хвърля във водите на размразяващия се поток. Най-честата
дата за изгаряне на Морена е така наречената Мъртва неделя (две седмици преди
Великден). В някои региони млади мъже изгорят, вместо Морена, сламена фигура на
Старец.
Карнавал (януари, февруари, понякога март).
Карнавалът

е

най-веселото

време

на

годината.

Произходът

му

датира

от

предхристиянската епоха и принадлежи към обичаите, свързани с края на зимата и
пролетта. Карнавалът, започващ от Богоявление и завършващ в Пепеляна сряда, идва
преди Великия пост. В миналото, както и в наши дни, това е времето на веселието и
празниците. Кулминацията е с карнавални маски, когато социалните бариери се
пренебрегват.
Най-древните маски са тези, представляващи различни животни, като най-честата е
маската на бика (бик-човек), козата, мечката и коня.
Карнавалът е най-интересен през последната седмица преди Великия пост, когато
маскирани групи обикалят селото и правят различни трикове. Символът на края на
карнавала е церемонията, наречена pochovávanie basy (погребване), по време на която се
парадира истинско погребение.
Коледа (24 - 26 декември).
Времето между Коледа и Нова година е едно от най-богатите и интересни що се отнася до
обичаите. Много от тях са от предхристиянската епоха и са свързани с чествания на
зимното слънцестоене. Традицията на Коледа, в изменен вид, е запазена като коледни
пазари или коледните обичаи в музеите на открито.
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Бъдни вечер (24 декември) е свързан с различни дейности, приготвяне на специални ястия,
обичаи и суеверия. Особено сладкишите имат много важна роля. Най-старият вид
сладкиши е палачинка от тесто без мая, от която са произлезли и коледните вафли.
Вечерята на Бъдни вечер в християнските семейства започва с обща молитва и продължава
с ядене на вафли и мед или малки кифлички, наречени „opekance―. Завършва с ядене на
специални ястия. Често ястие е риба, бобови растения (особено грах и леща), сушени
плодове и главно супа, най-често супа от кисело зеле, наречена „капустница―.
Съществуват различни видове сладкиши, като най-типични са „крачун― и „спешчар― и
сладкиши, които се правят не само за семейството, но и за певците - коледари, овчарите
или дори добитъка. Сред най-красивите и художествено най-добре разработени народни
обичаи, свързани с Бъдни вечер, са пиесите на Рождество Христово.
Традицията на светлината на мира от Витлеем, разпространявана от словаците от 1990 г., е
голямо събитие и част от Коледа за много хора. Посредством тази мисия те носят на
семействата малко Витлеем, човешко единство и приятелство.
Великденско разбиване или къпане (март или април).
Този обичай, разпространен из цялата територия на Словакия, е известен както в селата,
така и в градовете и се изпълнява в последния ден на Великден - Великденски понеделник.
Великденският понеделник е свързан с обичая да се къпят или ръсят с вода момичета и
жени. Традиционната награда за разбиване или къпане е украсено яйце, наречено краслица
- символ на нов живот.
Най-старият начин за декориране на яйца е боядисването в различни билкови отвари,
по-късно се използват различни други техники, като батик, който поставя восък върху
яйцето с игла и след това го боядисва, докато восъчните места остават неоцветени.
В някои региони на Словакия вторникът след Великденския понеделник е денят, в който
момичетата и жените могат да си върнат къпането, което изглежда много забавно.

245

Еньовденски огньове (23 - 24 юни вечер)
През лятото много обичаи се концентрират върху защитата срещу зли сили, които биха
могли да навредят на растителността и добитъка. Кулминационната точка на това
вълшебно време е Еньовата нощ (23-та срещу 24-ти юни), която включва обичаи, чийто
произход датира от предхристиянската епоха. Някои форми на този обичай, особено
правенето на огньове в селата, са запазени и до днес.
Еньовден е най-дългият ден в годината. Огънят е сред основните елементи на обичаите на
слънцестоенето и възрастните, както и младите, пеят и танцуват около него. На този ден
хората берат лечебни билки и търсят съкровища с помощта на така нареченото папратово
цвете, което трябвало да цъфти през Еньовата нощ.
Най-голямо внимание е отделено на огъня. Една от традициите е правенето на огромни
огньове на място, ясно видимо от селото, пускане на огнени колела, хвърляне на горящи
факли, пеене, танци и прескачане над огъня.
Никулден (6 декември).
Денят на Свети Никола е популярен особено сред децата, на които се подаряват сладкиши
и различни малки играчки. Според тази традиция те почистват обувките си, поставят ги на
перваза на прозореца вечер и на следващата сутрин намират прекрасна изненада в тях.
Обичаите, свързани с Никулден (6 декември), постепенно се развиват във формата,
известна в наши дни.
Един от обичаите от древен произход е бил походът на тримата мъже с маски. Първият от
тях представлява коза, водена от втория мъж, увит в слама. Третият мъж има изображение
на жена, облечена в панталон с ботуши, вързани на гърба му. Когато мъжът се обръща,
чудовището рита минувачите с ботушите си.
По-късно се заражда и друг обичай. Свети Николай с ангел и дявол обикаляли къщите,
раздавайки подаръци или „дяволската награда―.
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8.4.6. Занаяти, запазени и до днес

В Словакия живеят много квалифицирани хора - и винаги са били. Техните занаяти са
запазени и до днес и няколко от тях са уникални в световен мащаб. Носете дантела от
Липтов, поправете саксиите си от майстор, открийте уменията на словашки пчелари или
дърворезбари.

Пчеларство и събиране на мед
Медът е любимият подсладител на славяните, а медовината се споменава в първите
писмени документи за славяните.
Брането на мед или брането на мед от диви пчели на територията на Словакия е
исторически доказано от V век с много фамилни имена и запазени имена на места.
През 19-ти век започват да се използват рамкови кошери, от които се вадят пчелни пити,
докато пчелите остават живи. Построени са различни видове кошери. Някои от тях са
украсени, други имат форма на фигура. Такива видове кошери могат да се видят в музея на
пчеларството в Кралова при Сенци.
Традиционната словашка медовина може да бъде опитана или закупена на всеки
исторически панаир. Това „вино― се цени не само заради сладкия си вкус, но и
благоприятното въздействие върху човешкия организъм.
Грънчарство
Керамиката, изработена от печена глина, принадлежи към най-старите професии в
Словакия, а за археолозите фрагментите от керамика доказват наличието на този занаят от
древността. Най-старият писмен документ за керамика датира от 1416 г. и е от Pozdišovce.
Създадена е първата керамична гилдия на територията на Словакия в Бардейов през 1475
г. Развитието на грънчарството е свързано с практическите нужди на селските домакинства
от различни видове ястия.
Грънчарите работят през зимата и продават стоките си на пазари и панаири през лятото.
Производството на чинии от фаянс започва да се развива с пристигането на хабаните в
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Западна Словакия. Тази традиция е последвана от производството на керамика в Западна
Словакия, като най-известната е фаянсът на Holíč.
Постепенно центровете за производство на керамика се развиват от фолклорни керамични
центрове като Модра (Майолика), Подзишовце, Дечице, Секуле и Добра Вода. Много от
тях продължават традицията и днес. В Модра туристите могат да посетят фабрика за
производство на майолика и да се опитат да направят свои собствени изделия.
Лозарство
Словашките вина вече са били популярни в миналото на няколко императорски или
кралски маси. Ако се интересувате, какво е накарало техни светлости да ги обичат, найдобрият начин да разберете е да започнете да дегустирате сами.
Първите лозя на територията на Словакия са засадени от римляните, а уникалните
археологически находки от лозарски ножове са от 7 век. Първите писмени документи за
лозарството датират от 11 - 13 век. Лозарската традиция се доказва от мотивите върху
селските печати и градските гербове.
Лозарството се счита за най-старият отрасъл на земеделието, ориентиран към отглеждане
на лози и преработка на грозде. Областите на Словакия, където се отглежда грозде, след
европейската регионализация, са класифицирани в зона Б. В Словакия общо има шест
лозарски района с четиридесет площи. Тези площи се простират на общата площ на повече
от 20 000 хектара от лозя.
Почти четири пети от лозята са разположени в региона на западна Словакия, около 13%
съществуват в централния словашки регион, а около 7% са в източната част на
републиката. Лозарските райони се разделят допълнително на лозарски комуни.
През 13 век най-важният лозарски регион е районът на планинската верига Мале Карпати.
Германският колонист също допринесе много за създаването на особения характер на
лозарската култура на този регион.

248

Различни обичаи са свързани с лозарската традиция; напр. украсяване на статуята на
Свети Урбан, покровител на лозарите, с лозови клонки, обичаи, свързани с реколтите,
изливане на вино върху земята за душите на мъртвите преди наздравицата и т.н.
Постепенно лозарството става по-важно и виното става важна търговска и износна
дейност. Твърди се, че рачианската франковка (Франковка от Рача) е била пияна и оценена
в двора на Мария Терезия. Сред най-качествените продукти за лозарство и
винопроизводство в Кралство Унгария е виното Tokay от южните склонове на планинската
верига Zemplínske vrchy.
Тъкане на дантели
Дантелата се превърна в типично украшение на дрехи, аксесоари, носни кърпички и други
предмети за украса на територията на Словакия, където й бяха дадени характерните черти.
Производството на буби за дантели се разпространява на словашката територия през
втората половина на 16 век. Копринените буби са донесени от хърватските колонисти, а
също и от чешките и немските миньори.
От 17-ти век производството на дантели се развива особено в минните райони като важно
допълнително занимание. Сред най-важните центрове на този занаят са околностите на
Банска Бистрица, Банска Щявница, Кремница и Прешов.
В края на 19-ти век производството на дантели също става източник на доход в селските
райони. През този период унгарската държава основава дантеларски работилници и
училища в оригиналните центрове (Staré Hory, Kremnické Bane, Hodruša, Špania Dolina и
други). Днес в Шпания Долина можете да намерите дантела, които могат да се купят.
Калайджиство
Калайджийството е специфичен словашки занаят и словашките майстори, които си
изкарваха прехраната, като поправяха кухненските съдове, майсториха, произвеждаха и
продаваха продукти от ламарина и обикаляха цяла Европа и Русия.
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Произходът на това занимание, което включва много пътувания, датира от 18 и 19 век.
Калайджиите идват от най-бедните райони на изолирани селища. Люлката на калайджиите
беше околностите на Тренчин и района на Kysuce.
Калайджиите понякога напускаха за две или три години. Чираците се наричали джарек.
Някои майстори станаха богати предприемачи. Те създадоха свой собствен фолклор, който
включваше, освен песни, интересен танц, наречен drotáriček, известен особено в района на
Kysuce. Възможно е да видите красиви образци на произведения на стари майстори, а
също и на настоящи занаятчии и съвременни дизайнери, използващи технологията в
експозицията на Považské Muzeum в Жилина-Будатин.
Дърворезба
Занаятът - дърворезба, който включва декориране на дървени предмети чрез резба,
гравиране, рязане, заточване, биене, изгаряне и други техники, както и изработването на
различни предмети на изкуството от дърво, се превръща в един от най-изящните занаяти в
Словакия.
В миналото дърворезбата в много случаи е била само второстепенна за другите занаяти
(производство на селскостопански инструменти, струговане на дърва, производство на
дървени лъжици, дърводелство, производство на колела и колички), както и допълването
на работата на овчари, мелничари, миньори, пчелари , производители на меденки, фермери
и дърворезбари, които черпят вдъхновение от заобикалящата ги среда и религиозни
традиции.
Използвал се е за украса на къщи, особено на порти на богати чифлици (околностите на
Зволен и Левице), фронтони и колони на веранди, както и на мебели, надгробни кръстове
(Детва, Гемер и Новоград) и понякога селскостопански инструменти.
Пастирите украсявали пръчките и инструментите си и издълбавали специални кани,
наречени črpák, миньорите изработвали различни дървени фигури, мелничарите
украсявали своето мелнично оборудване, а пчеларите били известни със своите кошери с
форма на фигура. Всеки от тях придаваше на този занаят своите специфични черти.
Производството на дървени лъжици е друг специфичен занаят, разпространен в цяла
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Словакия, главно в околностите на Стара Тура в Западна Словакия. Продуктите на
производителите на дървени лъжици се продават на пазари и панаири, като най-важният е
панаирът Radvanský jarmok в Банска Бистрица.
Словашката народна дърворезба претърпя специфично развитие в ерата на социализма.
Прекратяването на сакралното производство и изискването за "традиционно производство"
спира естественото развитие на този занаят. В резултат на това дърворезбарите, израснали
в нови културни и социални условия, бяха тематично вдъхновени от творбите на своите
бащи и дядовци, като не успяха да предоставят свой собствен артистичен принос.
След 1989 г. може да се наблюдава технологичен напредък в производството (машинно
оборудване), което се подпомага от достъпни литературни източници и все по-често
използване на Интернет. Това се отразява в развитието в различни области, а образът на
дърворезбар, който реже парче дърво с ножа си до фурна, остава в миналото.
Нов занаят - резба на коледни креватчета - намери своя път в Словакия. Вече не е свързано
с конкретно местоположение, какъвто е случаят например с производството на пастирски
кухненски съдове или пръчки. Създават се дребни домашни галерии на дърворезбари,
които участват в създаването на разнообразни предложения от регионите в Словакия, като
майстори създават сдружения и се представят.
Красивите и разнообразни изделия от дърворезба могат да се видят на фолклорни и
исторически пазари и се броят сред популярните словашки сувенири.
Спа култура
Словакия има голям брой естествени лечебни минерални извори, както и обширни
находища на висококачествен лечебен торф и кал. През вековете хората са се възползвали
от тези ресурси, за да лекуват различни болести и заболявания. Страната има над 1160
регистрирани минерални и термални извори. Дори Марк Аврелий ‗Римските легиони
изпробваха термалната вода и няколко от по-известните минерални извори се посещават
всяка година от хора от много страни.
Лично пространство
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Словаците ценят личното си пространство. Отнема им известно време да се доверят на
нови хора и да осъществят тесни приятелски взаимоотношения. В резултат на това те
могат да изглеждат прекалено официални и резервирани. Те не са буйни и не се отдават на
емоционални прояви. След като се опознаете, словаците ще започнат да се доверяват.
Макар и винаги учтиви, те рядко преминават към собствено име с хора извън разширеното
си семейство или много близки приятели.
8.4.7. Етикет и обичаи в Словакия

Среща и поздрав
● Поздравите са топли, но не излишни.
● Най-често срещаният поздрав ще бъде ръкостискане, директен контакт с очите и
съответния поздрав за времето на деня: Официалният поздрав е "dobry den". "Добре рано"
се използва в началото на деня - сутрин и "dobre popoludie" се използва рядко - по-добре е
да използвате "dobry den". След 18.00 часа използвате "dobry vecer" и накрая "dobru noc"
означава лека нощ. Неформалният поздрав „ahoj― (здравей) често се използва сред
приятели.
● Хората обикновено се представят с почетните заглавия „Pan― (г-н) или „Pani― (г-жа) и
тяхното фамилно име.
● Близки приятели могат да се позовават един на друг, като използват почетно заглавие и
собствени имена.
● Винаги изчаквайте да бъдете поканени, преди да използвате нечие собствено име.
Етикет за подаряване на подаръци.
● Ако сте поканени в дома на словак, вземете вино, цветя или качествени шоколади за
домакинята.
● Ако дарявате цветя, правете го в нечетен брой, с изключение на 13, което се счита за
нещастен номер.
● Не давайте хризантеми или кали и не увивайте цветя в лилава панделка, тъй като това са
традиции, запазени за погребения.
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● Подаръците обикновено се отварят при получаване.
Етикет за хранене
Словаците обикновено се забавляват в кръчми или таверни (наречени "pivnice"), винени
барове (наречени "vinárne"), ресторанти и понякога в домовете си. Домът се счита за
частен и обикновено се канят на посещение само семейство и близки приятели.
Ако сте поканени в къщата на словак:
● Свалете обувките си на вратата.
● Пристигане навреме - оценява се точността.
● Облечете се добре, т. е. официално, тъй като това показва уважение към домакините ви.
● Опитайте се да не обсъждате бизнеса в социални ситуации, освен ако вашият домакин не
повдигне темата.
● Целта на всяко гостоприемство, което получавате, е насочено към укрепване на
отношенията.
● Поведението на масата е доста официално в Словакия.
● Поведението на масата е континентално, т.е. задръжте вилицата в лявата ръка и ножа в
дясната, докато ядете.
● Изчакайте домакинът да каже „do brou chut―, преди да започнете да ядете.
● Салфетката остава сгъната до чинията. Тя не се разгъва и слага в скута ви.
● Да откажеш първата оферта за втора порция или допълнително ястие е учтиво;
изчакайте, докато домакинята настоява, преди да приемете още.
● Най-често срещаният тост е „на здрави― (за вашето здраве).
● Задължително е да погледнете човека в очите когато се здрависвате
● Когато сте на гости, е учтиво да изядете всичко, което имате в чинията си, особено
когато храната е ръчно направена.
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Бизнес етикет и протокол
● Словашките бизнесмени първоначално подхождат официално и отдалечено към хората в
бизнеса. Бъдете подготвени за привидно студен прием в началото.
● Този подход обаче се променя и по-младото поколение става по-ангажирано в тесни
бизнес-отношения. Младите са по-склонни да осъществяват връзки и да се сприятеляват
като общуването е на по-ниско ниво на формалност.
● Най-добре е да позволите на колегите си да определят нивото на формалност, която се
използва.
● Ръкостисканията трябва да бъдат твърди и уверени.
● Включете подходящия поздрав за времето на деня (вижте по-горе).
● Изчакайте жена да протегне ръката си.
● Академичните и професионалните титли се използват често в бизнес ситуации; ако
лицето няма такава титла, се използват почетните заглавия „Пан― или „Пани― и фамилното
име.
● Собствените имена се използват рядко, докато не се развият лични отношения и дори
тогава рядко се използват в бизнеса.
● Изчакайте да бъдете поканени, преди да преминете към собствените имена.
● Визитките се разменят без официален ритуал.
● Хубаво е да преведете едната страна на визитката си на словашки.
● Включете във визитката си всички висши университетски степени.
● Ако вашата компания е работила повече от 20 години, включете и датата на основаване
във вашата визитка.
● На срещи или презентации не повдигайте първо политически проблеми и избягвайте
словашко-унгарските теми, освен ако не знаете мнението на домакините си по този въпрос.
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Стил на комуникация
Въпреки че в Словакия се оценява пряката комуникация, акцентът е поставен и върху
обмислянето на казаното, така че информацията да не се предоставя по чувствителен
начин. Често нивото на връзката ще определи колко прям е някой. За новосъздадените и
по-официални отношения ще се наблегне много на дипломацията. Но след като една
връзка премине през началните фази, хората се чувстват по-удобно да говорят откровено
помежду си. Тъй като традицията се цени, често е полезно да се даде малко историческа
информация или контекст, преди да започне среща или нова програма.
Словаците не се нуждаят от огромно количество справочна информация, за да се чувстват
комфортно при процеса на вземане на решение за сътрудничество, въпреки че се нуждаят
от известна информация и могат да задават въпроси, докато не се почувстват комфортно,
за да могат да продължат удоволтворително. Езикът на тялото, стойката на тялото и тонът
на изказа са важни в словесното послание, като добавят акцент или допълнително
значение към думите.
Бизнес срещи
Организационните култури се различават значително в Словакия, но обикновено срещите
се провеждат от най-възрастния присъстващ човек, който определя дневния ред,
съдържанието и темпото. Целта обикновено е да се предаде информация и решения, които
вече са взети, а не тепърва да се обсъждат. Служителите могат да бъдат приканени да
потвърдят или изяснят факти и статистики, но обикновено няма да бъдат помолени да си
сътрудничат.
Графикът на срещите не е много строг в Словакия. Може да има дневен ред, но той служи
като насока за дискусията и действа като трамплин към други свързани бизнес идеи. Тъй
като връзките са изключително важни в тази култура, може да има известен период по
време на срещата, посветен на не-бизнес дискусии. Времето не се счита за най-важно и не
се спазва, докато не се осъществят набелязаните задачи, така че срещите ще продължат,
докато не стигнат до задоволителен край.
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8.5. Норвегия
8.5.1. Въведение

Норвегия е зашеметяващо красива и богата на култура част от Скандинавия.
Въпреки че споделя историята и културните традиции на викингите със своите северни
съседи, тя е също така уникална в много отношения. След като е била търгувана между
Швеция и Дания много пъти, през 19 и 20 век, Норвегия се е стремяла да преоткрие и
развие собствената си национална култура и идентичност.
Това е довело да голяма национална гордост и ожесточена индивидуалност. Голяма
част от културата на Норвегия може да се проследи чрез викингите - група скандинавски
морски пирати, търговци и пионери, заселили се в Северна Европа през 8 век.
Конституцията на Норвегия е подписана през 1814 г., с което започва период на
изграждане на нацията. През това време колекционерите на народна култура са
вдъхновени да проучат миналото и в селските райони, за да намерят значими традиции,
изкуство и музика.
Сега Норвегия се управлява от конституционна монархия, а крал Харалд V е
настоящият управляващ монарх. Тази монархия има много ограничена власт и в
допълнение има социално демократично правителство с три независими власти, така че
кралят остава предимно уважавана фигура, символизираща Норвегия като автономна
единица, независима от предишното си управление от Швеция и Дания.
Страната също е разделена на региони, окръзи и общини, а хората са яростно горди,
лоялни и закрилящи качествата и традициите, които правят страната им специална.
Богатата история на Норвегия в изкуствата и културата включва известни имена като
композитора Едвард Григ, драматурга Хенрик Ибсен и художника Едвард Мунк.
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8.5.2. Пейзаж, природа и култура

Естествено красивите, но сурови пейзажи, които характеризират Норвегия, имат
много общо с местната култура, тъй като влияят върху начина, по който хората живеят,
работят и черпят творческо вдъхновение.
Норвежците винаги са се идентифицирали със
селската култура и са се опитвали да запазят
елементи

от

това

в

своята

национална

идентичност.
Всъщност средно 14 души на квадратен
километър правят Норвегия една от най-малко
населените страни в света. Бреговата линия на
страната се простира на повече от 100 000 километра и регионът може да се похвали с
около 240 000 острова. Благодарение на закона за публичните права наречени allemannsret
(всички човешки права), жителите могат свободно да се разхождат из цялата необработена
земя. Това предоставя възможност за невероятни дейности на открито и любуване на
пейзажи, привидно недокоснати от съвременния живот. Студената и тъмна зима може да
бъде много сурова и много хора се опитват да направят своите вътрешни пространства потопли и привлекателни. Свещите се използват често за светлина и топлина, а зимните
тържества се провеждат в особено уютна обстановка. От друга страна, безкрайните летни
дни дават възможност на хората
да останат навън до късно през
нощта.
Въпреки че пейзажът и
времето могат да бъдат сурови,
сред

норвежците

има

силна

традиция да прекарват много
време навън, наслаждавайки се
на

природата.

Планините,

долините, фиордите и крайбрежието предоставят идеална възможнот за изследване на
природата.
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8.5.3. Земеделие и риболов, храна

Най-честите професии за производство на храни в миналото на Норвегия са били
земеделие и риболов. Много хора все още притежават ферми, предавани от семействата
поколения наред, и продължават да отглеждат животни. Тази традиция на земеделие и
риболов е решила традиционните храни в Норвегия, като месо, риба и млечни продукти от
основно значение за кухнята. Някои ястия дори включват месо от овце, лосове или елени.
Има и много рибни ястия, които включват запазване на рибата чрез мариноване или
сушене. Норвегия също има свой уникален вид сирене: brunost или кафяво сирене. Това
кафяво или кафяво оцветено сирене е страничен продукт, направен от суроватката от козе
мляко чрез специален процес. Традиционно се консумира с норвежки вафли/гофрети или
knekkebrød/кнекеброд, които също са често срещани норвежки храни. Knekkebrød, или
хрупкав хляб, е по
същество голям сух
крекер, направен от
ръж или пшеница
(понякога
допълнен
семена

със
и

други

зърнени култури).
По

време

на

хранене трапезата
често се отрупва с
много различни храни за намазване като масло, конфитюр, пастет от черен дроб и др.
Норвежките гофрети са уникални с това, че винаги се правят във специален
тостер/гофретник, който прави парчета във формата на сърце! Друга уникална норвежка
храна е lefse/лефсе, палачинка на картофена основа. Тя може да бъде тънка или дебела в
зависимост от вида, а понякога се консумира с масло, захар и канела като сладка храна или
се използва като обвивка за колбаси или с всякакви други пълнежи. Растителните храни,
които обикновено се отглеждат в Норвегия, включват кореноплодни зеленчуци като
картофи и всички видове плодове.
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8.5.4. Дейности на открито.

Норвегия е страна, която се гордее със своята природа и всички дейности, които се
практикуват на открито. Студеното и непредсказуемо време не възпира желаещите да
излязат навън.
Има норвежка поговорка, която се превежда като „няма такова нещо като лошо
време, а само лошо облекло―. Разходките и туризмът са много типични дейности на
открито и за мнозина е обичайно да напускат веднага след приключване на работата в
петък, за да „går på tur― (отидат на туризъм).
Норвежки скиори

Зимните спортове също са много популярни, тъй като по време на зимния сезон в
Норвегия често има много сняг и лед. Норвежците са известни с любовта си към ски и
често се казва, че те са „родени на ски―. Ски бягането може дори да се използва като
ежедневна форма на транспорт, като някои дори карат ски до работа или училище и други
срещи. Други зимни спортове включват биатлон, сноуборд, кърлинг, кънки, хокей, шейни
и различни видове ски. Някои норвежци също обичат да плуват в много студената вода на
фиордите, планинските потоци, езерата или океана по всяко време на годината.
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8.5.5. Религия.

Въпреки че в древното минало е имало скандинавска религия, християнството се е
утвърдили в Норвегия още по времето на викингите, които са го донесли у дома от
пътуванията си. Крал Олав Харалдсон има заслуга
за по-драматична промяна към християнството за
страната като цяло и в крайна сметка той е
канонизиран като покровител на Норвегия. През
1500-те

години

кралските

особи

приемат

протестанството и към средата на 1600-те то се
счита за официалната религия на Църквата на
Норвегия.

Страната

вече

не

е

официално

религиозна, но около 70% от норвежците все още се
смятат за членове на Норвежката църква, дори ако
не практикуват активно религия. Страната е доста
светска, а църквата се използва от повечето, за да
поддържа определени традиции, като например кръщене и сключване на бракове. Друго
християнско събитие е церемонията за навършване на пълнолетие, която обикновено се
провежда в църква, когато участникът е на 15 години. Въпреки че християнството е найшироко разпространено, ислямът и нерелигиозните вярвания са двете прояви, които
формират следващите най-големи проценти, когато става въпрос за религия в Норвегия.
8.5.6. Фолклор

В Норвегия има богата фолклорна традиция и повечето хора имат поне
повърхностни познания за скандинавската митология и истории
за много други свръхестествени същества. Освен това има
известен сборник от норвежки народни приказки и легенди,
написани от известните колекционери Асбьорсен и Мое, който е
добре известен на повечето хора. Сред всички същества в
норвежкия фолклор, троловете може да са най-много описвани в
тези истории. Има и много споменавания за гиганти, вещици,
дракони, елфи и еднорози, както и за някои по-малко известни
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извън Норвегия, включително нисе, хулдер, ньокен и фосгрегримен сред много други.
Ето кратко описание на някои от тези същества: Нисето е нещо като домашен елф
или таласъм. Nøkken е зловещо мъжко същество, обитаващо вода, като реки и езера и е
проява на опасностите от водата. Хълдъра е представена като съблазнителна жена в гората,
която примамва мъжете със своята красота и прекрасно пеене, но може да бъде
идентифицирана по кравешката опашка. Fossegrimen е същество, свирещо на цигулка,
което живее във водопадите и преподава уменията си в замяна на почерпка. В заключение,
тази богата фолклорна традиция се включва в съвременния живот в Норвегия чрез
разказване на истории, изкуство, дизайн и музика. Много привидно вълшебни пейзажи в
Норвегия дори са кръстени на герои от фолклора.
8.5.7. Народна музика и танци

Фолклорната музика в Норвегия обикновено се отнася до традиционната музика от
селските общности, която е оцеляла с течение на времето, често предавана на ухо на ухо, а
не чрез писмени ноти. Има много инструменти, които се използват за тази музика, някои
уникално

норвежки.

Това

включва

много

стари

инструменти като кози рог, върбова флейта, тръба от
брезова кора, ланглейк (дрон-цитра) и метална еврейска
арфа, както и малко по-нови инструменти като цигулка,
акордеон

и

норвежкият

„национален

инструмент―,

цигулката на Хардангер.
Цигулката на Хардангър е използвана като символ на
народната музика и като национална гордост за Норвегия
поради чисто норвежкия си произход и поразителния си
външен

вид,

звук

и

значение

в

развитието

на

традиционната музика и танци.
Тази цигулка датира от средата на 1600-те години и се характеризира със своите
изключителни резонансни струни, сплескан мост, декоративна инкрустация и рисуване и
издълбан гриф с глава на дракон. Тази и другата обикновена цигулка без украса се
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използват за възпроизвеждане на стария вид традиционна танцова музика (бигдедани),
която е специфична за региона и включва мелодии в два ритъма за танц по двойки или
соло танци със скорост и мелодии в три такта за танци по двойки.
Другият вид народни танци (gammeldans) е малко по-нов и се състои от видове
мелодии, които са били популярни за танците по двойки в Европа по това време, като валс,
полка и мазурка. Има много местни групи за народна музика и народни танци, както и
фестивали през цялата година. Освен това големите годишни музикални и танцови
състезания в цялата страна (landskappleik и landsfestivalen) осигуряват не само място за
състезания на музиканти и танцьори, но и за среща с други хора в народната общност и
споделяне на мелодии помежду си.
8.5.8. Фолклорно изкуство

Дърворезба, текстил, металообработка и рисуване са едни от най-често срещаните
форми на традиционните изкуства в Норвегия. Плетенето е толкова популярно занимание
сред всяка общност и е едно от националните занимания през свободното време, като има
безброй пуловери, ръкавици без пръсти и шапки,
изработени с традиционни модели. Голяма част от
народното изкуство, което се среща и днес в текстил и
метал, е свързано с изработването на бунада или
норвежката

традиционна

носия.

Много

норвежци

притежават бунада, която носят за специални случаи и за
националния ден на Норвегия. Тези облекла се различават
по модел и дизайн в различните региони и изискват много
часове на сложна ръчна работа при шиене и бродиране.
Костюмът на момичета, носещи бунада включва сребърни
бижута, използвани като закопчалки, копчета за ръкавели,
щифтове и катарами. Традиционната металообработка се отличава с техника, наречена
filigran, която използва много малки нишки от фино сребро, за да създаде сложен дизайн.
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Дърворезбата в Норвегия също е много специална, тъй като често можете да видите
тези творби отвън на дървените сгради, както и върху декоративни предмети и кухненски
принадлежности като лъжици, купи, дъски за рязане и съдове за пиене.
Съществува и специфичен тип живопис, известен като розмалинг или розова
живопис, който е специален в Скандинавия, разработен през периода на барока и
вдъхновен от народното изкуство. Това е стилизиран тип рисуване, използващо щрихи „c―
и „s― със свитъци и плавни линии, флорални дизайни и живи цветове и се прави върху
дървени повърхности като стени, мебели и други дървени предмети.
8.5.9. Архитектура и общество

Описанието на важната структура в Норвегия от гледна точка на архитектурата,
културата и обществото не може да бъде пълно, без да се споменат дървените църкви. Тези
църкви са средновековни християнски църкви, построени от дърво, през 1100–1300 г. с
помощта на стълбове (толове). Малко са оцелелите и подобаващо оценени, тъй като
дървото не е най-постоянният строителен материал, старите църкви често са били
събаряни, за да се изградят нови църкви. Онези, които са останали въпреки това, имат
впечатляващ външен вид в тяхната структура и дизайн, както и дърворезби и картини,
които предоставят възможността да се запознаем с миналото на Норвегия.
Въпреки че тези църкви са изградени в цяла Северна Европа, почти всички оцелели
се намират в Норвегия, тъй като те са важни част от културната история на Норвегия и
местните хотелиери с удоволствие организират за туристите посещение на церквите.
Относно общността и културната традиция в даден град или село, винаги има по
една сграда, която може да се използва като място за групови събирания. Това може да
бъде място, където организаторите и управителите в района могат да се срещнат и да
вземат решения или като място за културни събития, както и студио за уроци по културна
традиция като музика и танци.
Друга важна структура от гледна точка на норвежката култура и общество е хижата
или хитата, тъй като мнозина имат семейна хижа в селски район, където може да се
осигури пълноценна почивка през свободното време.
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Норвежците се наслаждават на почивка далеч от градския живот и често прекарват
времето си сред живописна природа, като хижите могат да бъдат от изключително селски
тип без вода или електричество до много модерни и изискани.

8.5.10. Саами

Саамите са коренно население, което традиционно живее предимно в северната
част на Норвегия, въпреки че сега най-големият им процент е в Осло, южната столица.
Има много различни групи саами и някои от тези племена първоначално са били номадски.
Саамите са най-много известен със стадото на северни елени, но много от тях са били и
рибари, фермери и берачи на горски растения, плодове и билки. Традиционно те са
живеели в северните части на Норвегия, Швеция, Финландия и Русия и има няколко езика,
използвани от различните групи саами. Те имат различна културна идентичност, със
собствени традиционни дрехи, както и с изкуство, музика и други обичаи. Някои от найизвестните видове музика, които идват от саамите, са Йоик (пеене) и барабани на
традиционен барабан за ловуване на елени. Тези групи коренно население са се сблъскали
с много предизвикателства и много подтисничество, тъй като в миналото са правени много
опити за заличаване на тяхната култура и тяхното изместване или насилствено
асимилиране. Саамите са най-голямото норвежко етническо малцинство, но други
етнически малцинства включват квенерите и ромите.
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8.5.11. Език.

Детето изучава езици
Колкото и да е странно, има две различни писмени версии на норвежкия език.
Bokmal, по-старата версия, е много подобна на датската, тъй като е създадена по времето,
когато Норвегия е била под властта на Дания. През 1800 г. Nynorsk или New Norwegian е
създаден, за да бъде писмен език, който по-точно отразява начина, по който езикът се
говори от хората в много части на страната (главно диалекти от Западна
Днес Bokmal се използва предимно в Осло и други големи градове, докато Nynorsk
се използва главно в западната част на Норвегия и някои селски райони и повечето деца
трябва да учат и двата писмени езика в училище. В допълнение, диалектите са много силна
част от норвежката култура, тъй като представляват мястото, откъдето човек идва.
Диалектите използват някои различни думи или варианти на думи от стандартния
норвежки, както и различни акценти, интонация и скорост / ритъм на говорене. Диалектите
са източник на гордост за мнозина и затова са защитени и използвани като начин за
идентифициране откъде идват другите. Въпреки че това поддържа местната култура и
традиция живи, понякога може да затрудни хората да се разбират помежду си! Норвежкият
и саами са двата официални езика на Норвегия и повечето хора също много добре усвояват
и говорят английски.
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8.5.12. Празенства

Почивките в Норвегия са пълни с празнични традиции. През зимата норвежците
празнуват деня на Санта Лусия през декември. За деня на Санта Лусия младите момичета
се обличат в бели рокли, държат свещи и пеят песен, докато се разхождат, раздавайки
кифлички, наречени lussekatter.
Коледа се празнува на 24-ти, а не на 25-и в Норвегия, а подаръците се отварят
вечер, а не сутрин. Коледното ястие винаги включва месо като pinnekjøtt (агнешко) и ребро
(свинско). Друга традиция е да се остави купа с каша навън, за да може да се нахрани Ниса
(подобно на елфи същество) и често Ниса идва да донесе подаръците, а не Дядо Коледа.
Също така е обичайно в тенджерата с каша да има скрит бадем; този, който намери бедема
в купата си, за награда може да получи марципан.
Национален празник на Норвегия – 17. май
Националният празник на Норвегия _ 17 май е денят, в който Норвегия подписва
собствената си конституция, обявявайки се за независимо царство. На този празник
обичайните тържества включват улични паради, обличане в норвежка традиционна носия,
окачване и развяване на норвежки знамена, реч от краля и приготвяне и консумиране на
специални ястия.

Осло, Норвегия - 17 май 2012 г.

266

Друг норвежки празник е Свети Ханс, на 23 юни; това технически е рожденият ден
на Свети Йоан, но често се празнува повече като празник на лятното слънцестоене с
гигантски огън и изгаряне на кукла - вещица отгоре. Няколко религиозни празника, които
си струва да се споменат, са Петдесетница и Възнесение Господне. Освен това Олсок е
празник за честване на светия крал Олав от Норвегия, който е починал през 1000-те.
Още един културен феномен, който трябва да се представи, е известен като „Рус―:
Учениците в последния срок на гимназията прекарват един месец в празнуване, облечени в
гащеризони от различни цветове, означаващи това, което са учили. Обичайно е
непрекъснатото купонясване, ангажиране в спечелване на малки награди, получени чрез
избор на имената, поставени в шапка, томболи, парти автобуси и изпълняване на
тематични песни.
И накрая, доста често се случва хората от Норвегия да прекарват отпуската си през
лятото като посещават по-топлите страни в Южна Европа, които често са наричани
„syden―.
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