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Бмгарuя nрез nогледа на 'lуждесmраннu СОЦUОЛОЗU 

ИКОНОМИКА НА БУРКАНИТЕ. РОДСТВЕНИТЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ: ПРОУЧВАНЕ* 

ЕЛЕАНОР СМОЛЕТ (КАНАДА) 

ВЪВЕДЕIIИЕ 

По npcr.lc 113 НЯКОЛКОТО МИ пребиваВЗНlI Я n Българня аз постепенно открнх, Че мои
те бългаРСКII приятел и, особено ОI I СЗИ, КQИТО поз нзвах отдав на, често lюсеха, кагата ми 
идвах3. 11 3 ГОСТИ, ПО един или два буркана с домаW t!О KOHcepBlfpaHa храма - плодов е , 

слад,,;). 11 други подобни. Всъщност, ПОНЯКQга се IIзтрупваше ItЗЛlfШЪК, ti:ОЙТО аз ОТ своя 

СТР,:1II3 НОССХ при ПQссщснията СИ на другн приятели. Осъзнзвзх, ЧС отношението КЪМ 
меll е стащiло ПОЧТИ РОДНИНСКО, тъй ката бях вклю че на в топа, коста шсгоВ ltТо нар~чах 
.~HKOHOMHKa на буркашпс'". Питах Се дали НЯ кОЙ Зllас КОЛКО такltва бурками с храна ми
на ват годltШНО от ръка на ръка D БългаРI\Я! 

СраВlllrrслно-"ултурните изследва ння 8 моятз дисциплина - културната антро

пология - са доказали огромното зна чение, "осто нма 8 свеТОВНlпс общества даване
то на хрзна, lIсзаВНСI{МО дали това става при посрсщаlfСТО на гости, при тържествсни 

РlпуаЛII или под формата на подарък . ИзвеСТIIО ,11{ снеговото значеннс в дистрибутив
lIаТ:1 и"ономи"а 11 СItМВОЛИЧНОТО му знаЧСНlIС "ато форма на размяна, която Д~Ba В'1ОЗ
МОЖIIОСТ да се съди за прОД1олжаващото същестuvванс н хара"тсристиюпе на специ-

фИ'lIН{ социаЛlf1f взаимоотношения. ' 
Ката изхождах от Т08а, аз си задавах въпроса, какво 6и могло да се научи за съ

временното българско общество, ако се проследи дв (г..кснието на Хllляд(rrс, по-вероятно 

• Бо. p~д. Автор ката на настоящат& стаПUI - Елса.нор Смолет. профссор по аllТРОПОЛОПЦ в уни
верситета в РиджаАиа, Каиад~ е JDCJ1сдовател. посветил дь.лrИ годИllИ на пра)'Чоане Ifахаpa.tCТCpВИ MOWCВ11ll 
в селсЮtЯ живот на соuкалистичесn БDJ"П'арЮl. Т. има разра60Тr.и върху В"ЬDрОСК ОТН0С80 значението на 
аграрно-прОМ:ИWЛСIUCТС комллсхси и иа селиt11НИТC системк У нас за СВЪР3В311СТО на сслcпrтe и rpaдc1:JЛ'e 

рс:ГlfQНИ И за вззимната комn('нса.цКя между селскяя' и градсК'ия начИ1( на живот с ОГЛСД на решава.нr:то на 

"а7НК СОШfaлnк праблеМR на страната. Елеанор Смолет е пооешавала ПJlXОЛКО rrьTK Б'ItJП'аРRJI .. жато прсз 
I in4-J975 г. престОЯDЗ около шест мессца 8 село КIIР"ЛОВО, СтарозагорсК'о, ... -ъдето ПрОвежда с:о6стВCЮI 
lIаGлюдеНlIЯ, мнтсрВlOтз. сь6кра автобиографии (о»:, IIсА.НИJl материал в сп. СОцнОлОntчССЮ{ rтpoблеми. 
1(1{, 3, 1979, ~9-64), Не"lIатз статня .. Селищнитс систеМ I[ в България: СОциалИСТКЧССКО nЛЗ.l{кране. васоче-
110 л.м IIIITerpllpallCТO lIа С'СЛСI(RЯ иградския ХКВОт" е пуБЛКII."УDaна о сБОРRИК с доклади от XI световен I:ОН
грее по З 1l трОЛОЛОГlIR If стнология (aty and Society. Sшdiеs in Urban EthnicilY. Lifc.Style and aass. ed. 
Ьу А. Soull\all. Р. J, М. Nas, Chaus Аnsзп - Lc:idcn, 1985,257-280). ТеК"стовс на Е. Смолет за Б'ЬJП'aРU 
се uиткрзт в дрyrи юдаllИЯ (ВЖ. напрц.мер статиятз .. АНТРОПОЛОГИЯ" в: Encyclopcd ia Dгitani~ Book оС (Ье 
Уса г, 1986. p. I64). 

НаСТОJlЩIIЯТ материал па Елсаяор СМОЛет .. ИК'ОIlОМКК3 па 6урnкитс. Родствеl.Oас вз.аимоотвошCНlLfl 
• Б1оЛГВРIIЯ" представлява rrьлният ТCICCТ на неАЮUI: доклзд. изнесен lI.а Вторня Международев I:Ошрес 00 
б1oЛI"8РНCnIJса в DОДССщ.иJI "Coцвanкв отвоwенщ" (София. МаА 1986 г.). 
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МНЛ II О I!It, БУРК31111 С XPi.l 113 , ко нто кrп.стос пат СТрЗIIЗТЗ. Кой Д2 В3 , ка }(но 1{ колко , н а к ого 
j( пр!( ка квн СЛУ'la lf ? Ка кв!( II З UОДlf за ПЗЗ IIМ ООТНОШСlшята СС КрltЯТ n ТСЗIf подаръци? 
Какво е Зll а 'fСВНСТО lIa теЗ l1 буркан и (както и на други фОРМИ на подарява ltс на храшпел. 
111( П РОдУКТlI) за количестоото If каЧССТ80ТО НЗ консумираllЗТЗ от СДIIО сем.сЙство храна? 
Какоо е ТЯХIIOТО влия!нfс върху ССМСЙIШЯ бюджет? Дали с нзмсрвано Т08а влияние? 
(ПриrЮМIIНХ си, чс n разлltЧIIН публикации СЪМ срсщала ПрllМСрНIf семей}Н{ бlOДЖСТИ, 
11 0 НС можах да си СПОМ II Я уазн размяна на храна под формата IIЗ подарък някъде да 

се ПРНЧJlсляпа сред НЗТОЧllltЦlпе на доходи.) 
Сега ще трябва да 81{ разочаровам. Аз не СЪМ изпълннла задачата за рсгистриране 

на образцитс на бългаРСК1fЯ социален жнвот чрез проследяване пътищата на движение 

на тсзн бу рка ВIf . Оставям тооа на монте български колсги . Моитс разсъждсния за бур

кашпе обзчс ме навсдохз 113 ~t:lСЪЛТЗ да сподсля впечаТЛСlfИЯТ3 СИ по един по-широк 
въпрос - ЗIIQчuмосmmа на мрежumе от родствеllи взаuмоо"ШОutl'UlIЯ (J съвремеmшя 
жиВот в Бьлгарuя. n рсдица случз и аз СЪМ била свидстел н а този живот в продълже
вис на месеuи и съм взимала у частие в него както на село, така и в града. 3атова монте 

мисли. С8ързани С Te~faTa за РОДСТDСlIите взаимоотношення, извикаха в паметта ми 

дссетки примсри. П роучознето 1Н1 работните белеЖКIf. които съм си водила по време на 
Ifзследоватслската работа при РЗЗЛИЧlIите МИ посещения в България през послеДlIнте 

15 ГОДНlIII, ИЗВЗДllха Ifаяве още СТОТИ Цil пример~1. 

От самото начало трябва да ИЗЯСIIЯ. че взаИМООТIIОШС lllf ята, за конто ще говоря, 
са тези между отдеЛIf НЯ ИНдllВНд И, както казват антрополозите, неГОвите родстве

НИЦИ" - .. kind rcd": ВСИЧКIf роДнlНШ на индивида, с конто той II ма действителни или 

потенциаЛIIИ KOHTaKTII . ВI\Л. РОДНltшпе от страна на майката 11 на бащата, кръвшпе род· 
НЮШ и теза по сваТООСl\а линия. Това са хората, които имам преДОIIД, когато говоря за 

.. родствсните взаимоотношения" IIЛИ за " родственицитс" lI а индивида , ИЛIf пък за .,МрС
жата от родсtве НИЦII·' . П оnсчето от тези хора не живсят в домаКИIIСТВОТО на индивнда. 

Трябва дз отбслсжа също. чс н а този eTan от работата по темата аз нзлагам своите MIIC
л и не като заключения, а с цел да поставя някон проблеМIf. 

ВЪЗ1llfква въпросът, защо един учсн от обществените науки, при това чужденец, 

се захваща изобщо С рззсъждения върху нещо толкова о'БIlКНОВСНО. Аз праВА товз, за· 
щото разглеждам гъстата мрежа от родствен и връзки в Бълга рия като много СЪЩестпс
на за проучването 113 начина, п о кОйто хората уреждат своя живот в условията на нз
граждането на социаЛlIзма, и много важна за процеса на самото социално преобразу

ване. На мен, като на стра ничен наБЛlOдатсл , това МИ направи дълбоко впсчатлеlllfС . 
И 'всс лак значението на тази мрежа от родствсници остава като че ли почти незабеля

зано от българите . В рсдица раз говори по този ВЪПрОС бългаРJ{ са ми казвали. чс род

ствеюпс взаимоотношсния нямат вече голямо значенис. Те казват: .,Ике сме вече СЪ· 
врсмснно, урбанизирано общсство и семейният НИ живот протич:а в рамките на нуклеар· 
НОто семейство; значението на родствени~ изчсзна засдно с друппс традиции, ха

рактерни за се[lСКЯЯ начин на живот.
Ц 

Преnлитaнстона родствtRите взаимоотuошеюrя, 

кокто излизат ИзвЪи домакинството, с чвожсството ' ТСХRИ фуюшик, сякаш се присма, 
дори от соцнолози, като "ещо съвсеМ' оБJtпlовсно - ВСС сдно ЧС тс са просто сдин фон 
на живота, подобно на пейзажа около Аоыа на ЧО8Сжа. Затова аз, макар и чужденка , 
си позволявам. да повдигна този въпрос.' Опитът на жултурната антропология ни по
казва. че дори ученктс-обществоведи, също капо к остаRадитс членове на дадено об· 
щсство, ПОlfякога така интсрнализират вссIOtДВСВRИТС образщ{ на живота, че не обръ
щат по·спецнапно ВlIliмзиие на онезп: образци, КОIПО правят СIlЛIIО впечатлсние на выI·· 
ния наблюдател . 

. • Бел. РСд' След подробно 06с'ЬждаllС С авторота на 8'UNQXIIОСТИте за превeжд.alIС на yrв1ордслия 
в антрополопцта термкн kind,~d преводач.qта въэпркс ,... бьnтaРСIDI ежвив.алскт на ТО3К термин думата 
.. родствеШlЦlГ" в ВCIГId "сАна проюводви. 
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ЗНАЧЕI·IИ ЕТО НА rОДСТDЕНИТЕ ВЗЛfI МООТ I IOШ ЕIIИ Я 

М оже бн на ll ети"з n пср"ода 11 ;\ НIIТСIfЗ IШ IШ МllграЦIIЯ I! урбt1 IН1 З'IЦIIЯ D Б'L.лгар ItЯ 
през 50-те 1{ БО-те ГОДItIflI 111\ II :.lШIIЯ пек с сысстDуuалоo 1t 3 ПССТllO ОТСJlабuа llС 11 3 родстос
IIIIТС врЪЗ"If. Ако СJlУ tt ЗЯТ с Пll\ЪU (а аз СЪВССМ не С1.М СНГУР ":1 з а СТСI'IС lIта 11 3. отслаб n :l. Н С 
на ТСЗlt ВРЪЗ l\ II ), то ссга , прс) 70-тс 11 КО-те ГОДI1I1If , се наблюдаlJ:! СDС IIТУЗJllIO I1ро цес на 
РСИНТСII З ifФш.: аЦIIЯ 11 :.1 Р()ДСТUС:~I\Тt.: 11 11].,1\11 - If C С.:\I\IО МСЖJlУ града 11 ссл ото, НО JI fo.' I СЖДУ 

РОДСТВСllltlЩТс ОТ Р:IЗЛИ'I IIII " Р<1ДООС If ЛIf между Ж I1НССШIПС u СДII О JI също lIaCCJlC l1Q м ис 

та . Аз СМЯТЗ}.( впрочем , 'l С ШIl РО КОТО раЗПРОСТР311С IIJI С It IfЗПОЛJупаllС на телефона 11 
аВТQм:обllла IIма З ltaЧltlС JlС Н ПРНII ОС U TOD:.l OТlIOWC IIII C, CA HII n p IIII OC, КОЙТО DСРО ЯТlIO 
з.служав, да се npOY '1I1 [1] . 

За выIIIIIяя чоnе..: nръзкнтс 113 БЪЩ"ЗРНII3 С Il crOUllТC рОДСТDС lillЦИ ОТ друго населено 
МЯСТQ Jlзглсждат 1(11\ЛIOЧIШ1(!.1lfО сиЛ///f . Ката доказаТСJlСПЮ за тооа ми служат : 

1. ОграМIIОТО КDл ltчесгuо JIII'II IИ П ОССЩСIНIЛ If об:\ЖД3 11I1 Я 1'1 0 тслефО ll а в рам кнтс 
на наССЛСВОТа м ясто н IIЗDЪН него, дорн 8 IIЯК ОII СЛУЧ;,!!( If ПО II ЯКОЛ КQ ТСЛСфО lflllf обаж

да lНlЯ днсона ; чест ите слу',зiillll ГОСlу оаllIfЯ; ПСССЩС lIllята по случа й п о-мал ки р ltтуални 

праЗIfIЩН (РОЖДСIЩ Д1III , Jlме н!! Il11l1, Коледа If I1Р.) н ТЗК llоа, СDързаНII с голсмн съБНТlIЯ 
в жltЗНСНIIЯ ЦIIКЪJl На ч. Опе"а - K:.ITQ сu:пбll, п о грс:бе ВIIЯ . Хорзта прскарват З ЩI'I IПСJll!О 

време не само D ГОСТУUiJНIIЯ, н о 11 U Il ЪТУО3 11С до CUQ IIТC РОДСТ UС IIJlЦII Н обрапlO . . 
2. В ра мкltТС 11 3 IlOM3KItIICTDOTO се ВОДЯТ " ССТО ЗЗ-Гр II ЖС lllf , смоционзл н н разговор ", 

засягаЩII ЖIfIJССЩIIП .. другаде pOACTn~ 1 1I1Ц1t и TCXlIllТe 11 роБЛСМ It, к а кто и 1\31\1]0 У'ШСТltс 

трябва да се 8Зсме прн реШЗ В:1.II ето на ТСЗ II п роблсмн . 
3. РОДСТОС llllЦltте СС Л ОДП О ~'<lгат взаимно при осъщеСТВЯВЗllСТО 113 РСДIНШ I\ратко

срочни практltчсск lt зада чи - ЧО8е к може П рlIМ СР НО да предложи пом ощ JШ споя брат 
за попраВЯIIСТО на колата му I1ЛII lI а сво й братов чсд, ко йто СТрОН пи ла ; може да отиде 

с колата до рОДllIIЯ си град, за да J\oK;J. pa ~tайка С II в София ВЪВ nръзка с НЯК:.1I\ЪО случай; 
може да "осме II З llЪЛНСllIIСТО на IIЯl\ зк оа ПОРЪ\lка ОТ сваха С II, която с твърдс заета в 

работата си; може да за МJ{lI С о друг град при леля С II , за да й n OMorIIC при КОllсервира

. нето 113 ПРОДУКТII. Прнмер1tтс са GсзБРОЙ IНI. На подобlШ молбll за съдсйствнс родстве
lIиците се ОТЗОD3ВЗТ веднага , "те като че ли им ат IlPCAIIMCTBO пред ДРУГlIте задачи (8 
собствеllОТО домаКI{НСТВО Itлll п о прятслска ЛIIЮIЯ) , КО IПО често отпадзт, за да бъде удо

влетворена молбата на вяка й родствеюrк. Изоставенитс по ТОЗ Ii IlаЧIШ приятели прие
мат топа за IЮР1'-13ЛНО. (ТрябвJ. да. "ризная, между нас каза н о, че за чуждсстранните 

приятели или колеПt приеМЗIIСТО на този наЧНII 113 действие НЗlIсква период lI а адапта

ция. В обратен случай това може да ДОБеде дори до нсдоразумеlШЯ . ВеДIIЪЖ слушах 
как сдна млада американка фОЛКЛОРlIстка оБЯСllяоа lIа колсгитс СИ ПО Бремс lia една КОН
ференция в САЩ, че българнтс се "страху пат" да общуuат с чуж'дестра lllШ колети . 
.. Доказателства" за топа тя открнваше ВЪБ факта, че те често OTt..-1еняли. среЩlпе си с нея 

с "извииението", ка ... 'То тя ro lI арнча. че били помоленн да помогнат на свОй родю(на!) 
4. Зllачитслна взаимна подкрспа същестЬуnа между РОДСТDеllицitте при IIзпълнение

то на по-дълготрайни ){ЛИ поn~аРЯЩII се задачи - като отглеждаllСТО на децата, както 
на 1ези в доучилищна възраст, така н на децата УЧСllltци във времето преДИ If след учи

лище ИЛИ в периода на ваканЦlШТС; грижите и помощта за пъзрастuи и болни родстве
НIfQИ . Обичайно с също да се дзпа подслон на таКlIва родствеющи, KOIITO се нуждаят," 
но всс още ня t..iат своя кваРТlfра - това се отнася не сам о до подслоняване lIа децата, 

lIаскоро сключилlt брак, ИЛИ lI а пъзрастните родители; 110 и до по-далечни РОдНННИ -
например лслята прнемз. в дома си своята ПЛСМСlшица заСДIIО със съпруга Jt децата И 

за времсто, през което таЗI : плеМСllшща УЧII в София. 
5. РОДСТБеНIЩl1те си OKi-\ З О~Т З ll ачителна IfкономИ'Чсска подкрепа. ТЯ СС проявява 

в Я <l ii - раЗЛli'11II1 фО РМII - от РСIШОСТНИТС усилия lIа родител и, nраРОдlt1 СJШ 1{ други 
да помогнат lI а МJ\ИДlIте за ОСllгуряuаисто на а партамеIlТJ1 . мебел и и коли (каТО 'се смя
та, че .. естеСТВСII О" о'СНЧК!{ Г;ОСТЪПD3Т така) до IIспреКЪСllатня поток от ПОМОЩИ в по
малки мащабll - изпращат се: xpalla ОТ сслото в Града или от малкiIЯ в големия град, 
пари от работеШlrте до nCBCH OIICrHrre с по-малки пенсю(, napl! ОТ пеНСIIонерите с по- · 
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ГОЛСМII дoxoДl! до 1l 0 ·~tлаJI.II Т с.: rОДСТUСIlIfЦl! а др . под. Чпст от ТСЗи вза имоот ношения 
C~ по XOpIfJOIITaJllt~ JIIIIШ Я - t-.f~ЖДУ братя и сестрн , дру ги по ВСРТlIкаЛllа - между 
хората от разJIIIЧll1I IIOКО ;t~IШЯ [2J . 

б. РодстuеНlIlIlIТС много РЗЗ'lIпат еДЮI НЗ друг при търсеltето на подходящи оръз. 
КI1 З<1 УРСЖД:lНС 'Е1 !lЯКО If Ж l iтсiiскн УСЛОЖllСlllfЯ - нсобходима с информация напрвмер 
За КУflУUЗНС lI а :llIapT<.IM CIIT 111111 З<.I. lI ам иранс На работа IfЛII ПЪК се ТЪРСII добър учитсл 
за Дстсто. 

7. РОДСПl:':IIIЩIПС c~ ГОТО ВI( да Окажат неззбавнз н ИНТСIfЗIfВllа , еМОЦИОffаЛllа и 
праКТlIчсска подкрепз в КРI I З IIСIIII С ItТ У'ЩИ !f, ка10 сватба, СМ1.рТСН случай или при за. 
БОЛЯU<J.I I С. 

ТЕМАТА ЗА rОДСТВЕНИЦИТЕ в БЪЛГАrСКАТА социология 

БI{Х НСКЗ1lа ССГ<1 да сс 81>J'НШ 113 моятз забелсжка. n lI ~l'ШЛОТО lI а доклада, че дори 
българските СОUIfОЛОЗИ сяк:tш ПРlIсмат като нсщо CloBCCll.l обша:оnсно описа ннтс по 
го ре Форми н а ВJа ltМ ООТ! fОШСIIJ!Я между РОДСТОСЮЩIfТС . ЗаПОЧIfЗХ да забелязвам топа , 
ДО I\ЗТО търссх таЗII тема. отrШ1св а в lfеголямото КОЛIРIССПЮ българска социоло Гltческа 

литература, която "р"тсжавам в п рееол 113 ЗIIГЛlfНСКИ еЗIfК. Например чудеСllата , искре· 

113 1( l 'IРОlНfцаТСЛ II~ брошура от 50 страllИЦИ на Чавдар КlOранов - .. Бьлгарското семей 
ство Дllсс<l (СофНЯ IIрСС . 1984) е lIаСОЧСII3 JfЗЦЯЛО към семейството tJ ромките па дома
КИНСТ80ТО. същото се ОТlН1СЯ 1{ до нсговата стаlИЯ .. СъвреМСШI ОТО българско ссмей~ 
ство - СЪСТОЯНliе 11 Ilробл:еМII", включена 8 сборника .. СОЦlюлогичсска теория и соцнал· 
на практика в съврсt.1С IНIOТО българско общество" [3J, iпдаден през 1982 г. lIа ангmriiски 
СЗIfК. ЛнаЛIIЗЪТ, конто КIO~ЗIfОВ Г1рави на ссмсiilШЯ живот, се основзва на дании от IJ зii
обширното през ПОСJlСДlllпе ГОДlНЩ ИJслсдва ltе на семеii llИЯ живот в Българ ия, nрове
дено между 1977 11 1982 г . It ОПIIСано в спомснатия сборник. 

В СъЩИЯ сборник намltраме ТDърде интересната стати я нз Захари Станков , която об· 
общава резултаппе от чссго Ulпираното спсциализирано изследванс на бюджета па 
времеmо на насслеilltето от я мболскlt окръг (проведеио през 1977 г.). В нея категориите 

деЙIfОСТН, в 1\0ltТO хората раз:<одват свосто време, не включват ИJобщо врсмето за по.
ссщсние на РОДСТ8СIНЩН IfЛ II прсмето за оказване на помощ на родетвеници. Лко теЗI{ 

йъпроси Н3ИСТИllа Ife са битt ВКЮЧСJ-IИ в ямболското изследванс, ще бъде интересно в 
сдно бъдсщо изследваllе да се получи информация по НЯкОН от тези аспекти на използу
nането на времето [4J. Колко време отделят хората на практика за общуване с родстве· 
НИЦI! (лично, по телефона)? Каквв част от своето време изразходват те, за да им ока:ж:ат 
ломощ? Какви факторн влияят върху честотата и продължитслността на посещени.ята 
или оказването на помощ: професия, местожителство в град КЛ lf из. село, възраст? 
Съществува ЛИ някакъ~ постоянсн модел за определяне на това, кои от родствениЦtпе 
прекарват най-дълго време заедно или J:артината се ~ени при различните хора и записи 

от личнитс СКЛОIIIЮСП{ И обстоятслствата? В течение на определен период J:ОЛКО време 
отделя едно случайно домакинство за посещения при РОДСТВСНlIЦИ - KpaTJ:K и по~ 
дълготрайни? 

Особено интересна бl[ билз информацията за дви:ж:еlfнето на децата. Ясно е, че гo~ 
л.~м брой български деца, вкл. много от теЗIf, конто се водят, чс живеят с родителнте 
си. прекарват често, и ПОIlЯ!\ОГ" дълги периоди от време, в домовете на свои родстве

НИЦН, където се грнжат за тях . Конкретното проучване на този процес може да доведе 
ДО провокиращи мнсленето въпроси из областта на социалната ПСliXОЛОГИЯ на бълга

рина . Макар че заКЛЮЧСIIl{ята ми са само умозрителни, може да се окаже, че в бъл
гаРСКIfЯ социален ЖIIВОТ един голям ИЗТОЧНI(К на сила се кореии ВЪ8 факта, че емоцио

наЛlIиТс ВРЪJКИ на 'подрастващия индивид се разпределят между много и разmрmи 

хора, а не са концентрирани в paMK,rтe на нуклеарното семсЙство. Можс би именно по
роди mовй, чс българинът е склонен към и способен на такива разлръснати емоциовалви 
ISРЪЗКИ, .дори в УСПОВ1iята на града , той показва ТОЛJ:ова интевзквна емоционална C6ЪP~ 
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заиост с Xop~lТ3 около не го . Тона с УДIIВ IIТСЛ II О за ЧУЖДС ll сца - пъ п рСК II твърдс н нсто, 
ЧС в сравнс нис с МIIIШЛОТО таз а ТСIIДСН ЦИЯ отслабвi.l . Дал и СС карат с II С l IOЗ ll 3Т ч овек n 
ма гаЗ lt1l 3 ИЛ И пом агат II З прето варсн с мрсжн С I'l ЪТIШ К n трам вая, х орзта от УЛ l1 цата 

изглсждат 81t11,маmслuu и оm Зllо чuви ",·ь ,м чувсmвйmа 11 3 широк Кр1.г от другн хора , дори 

НСПОЗ I13Т II . Тона с СДII О ценно ка 'ICCTBO, КОСТО ззслужа ва да бъдс ЗЗ ПЗЗСIIO В социаЛ It

стичс<: кото общест во ! Забсл язал а СЬМ с ьщо, чс п ри ССМСЙ НlIте дво ii К It , ако СДИЮ1ЯТ С1. l1-
руг С за известн о врсме 11 301. 11 града Ifли II Э ВЫI стра ll зта , ДРУ ГIf ЯТ съпруг не оста ва сам , 

а бива обграДС II с внимз ние и ГРНЖII от стра на 'I а широк кръг ОТ РОДСТlJсmщи . 
За да вникнсм ОЪ8 ОСII'I"И ТСЗ II въ rтрОС lf, о чсв идн о с IIсобходнмо да прослеДIfМ мрс

жата от POJtCTBCl llfЦlt нэвъ lf домз. Н е ка да П О ГЛСД II СI\ I 8 сдва IICOTJtanlla пуБЛlIКУ ВЗ lta ста 

тия на българск lt социолог, Ko iiTO п рсдла га И МСIllIO то оа. Докато пишсх тоз" доклад , 
получих от бъл га РС Кlrтс Си колсгн СДllа стаТIfЯ ОТ бъл га рскltЯ СОЦII ОЛОГ МIIIIЧО Драгано в 

.. РОДIIIIIIСКiПС ВРЪЗ КIf - важсн слемент на 'I о всшкото обшува нс" (Социоло гнчс<:кн прс г
лед, 1985, 1'& 1). ТаЗII стаТIfЯ с тО ЧII О п о l!3шзта тема 11 8 ТОЗИ СМ ИСЪЛ с I1 з ключltтеЛlIO 
полез на в н яколко насо ки. 

1. Тя. каТСГО РI{ ЧНО 1l 0твърждз па МОСТО впсчатлс нис, ч с и зуч а ва нсто 11;\ мрсжата от 
ВРЪЗК !{ между РОДIlIlIlItТС в СЪВ РСМС lIна Бъл гаР II Я с б ило I1РСllсБ РС ГОЗ IfО досега 1{ призо
па ва към НЗСЛСД8i.l Il СТО 113 тОз а п роблем . 

2. Дра Г3 11 0В смята, ч е лнпсата на BlllfMalllfC КЪМ ТОЗ и DЪПРОС можс частич"о да 
се дължи на СД II О KOHKPCTIIO ДО П)'С f\ ~1НС, а JlMCHIIO, че D стратифНЦНР:lIlНТС обшества , lI а 
ред с ПРСМНIlrI.В<l НСТО 11 М от еднн Стап в друг, РОДlIIlIIСК lпе ВРЪЗКII стават ВЪВ ВСС по-го

ляма cTCnCl1 п росто осmаmьк от ItЗМ НlI3Л И стапи , ЧС ТС п рсдставляват фо рма на взаимо

ВРЪЗКIf , която псе повсче СС З3МС !lЯ от озаНМОВРЪЗ Кl1те fo.fСЖДУ zра:>fсдаuu. Н о , ка кто казва 
Драганов, заll азвансmо на знаЧСIНlето на РОДНltll С КlIте В РЪЗКII през разлltЧllltте социално

икономнчеСК I[ С IIСТСМ II тря бва да 1111 по каже, че в социал lНfЯ жиВОТ на чоеска тс са нещо 
nовече от п росто остатъ к, чс те I1М 3Т важна сьвремеuuа роля в чо вешкото общество. 

з. Това поди М IIНЧО Драганов до постановката, която според мсн е II з й-съществе

на в неговата статия: неза ВНСIIМО че luачеlfuеmо на РОДlIlIlIските пръзк){ се за.пазва при 

раЗЛИЧНlIте форми lIа про ltЗВОДСТВО (IIЛИ еоциаЛIIO-ИКОIlОМItЧССКИ сItСТСМИ). сьдьржаUllе
то на тези В РЪЗ КIt се промеuя. 

СъглаСllа СЪМ с тазlt постановка , тъй като МIIСЛЯ, чс ние трябва да ВIIIJмаваме да 
не РСИфlfЦllрамс ха рактсрнстикнте на ОТДС'Лlнпс cTarlН от раЗ8НТНСТО на обществото, 
техниге траДItЦ IO{ 1I Л1{ "ултурнн особености . Ако СИ представим , чс на оп рсделен стап 

социалният ЖИвОТ (! сьсmавеu от Мllожество хара КТСРIЩ особсности или традиции, то 
трябва да п р "смсм, чс И:J. по-късен стап те lIяка кси изчеЗ8ат JI се заместват от други. 

Но обществото не се СЪСТО It ОТ особсности И традиции . Обшеството с сдин процее, _ _ _ J . 

конто включва де ll ствието , 8заИМОДСlfСТВНСТО If мнсълта на съз натеЛНtt човешки съ

щсства - хора , конто активно nреобразяваm образците на соцнално повсдение, които 

наследяват от Мifllалото, dКЛ. родственитс взаимоотношения, такз, че те да служат на 

техните нужди в едно НООО по своя характср общество . Таза е слсдозатеЛIfО ОСНОВЮiЯТ 
момент, на който трябва да обърнем вниманис. Трябва да нзследваме проблема, за да 
разберем какво е съд1Jржанuето на родствсните взаимоотношении в контекста H~ из
граждането IIа СОЦllаЛIIСТИ'lеското общество J( каква ще бъде бъдсщата и м, евеRТУЗЛRО 
ПОЛОЖJ{теЛllа рол я в социаЛlIстическото развитие . 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

От какпз глсдн а точка предлагам да формулираме въпроси , свързаНIt с ролята на 
родствеюпе ВЗ ;lIIМООТНОWСIlIfЯ D съврсм:енното българско общеСТDО ? Ще предложа Някои 
общи идеи, ко ито O tI C8~JtHO шс трябва допълшпелно да се изяснявзт в про цсеа на бъде
ЩИТС ИЗСЛСДВ3 11I1Я . 

1. Едва от ролltТС на родствевитс взаимоотношения в социалния живот е тази, КОЯ
то С наЙ-ТЯСIIО соързана с личпостта. ТЯ включва полагаието на грижи за ШfДквида прсз 
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Жl(111СIII{Я ЦII Ii:ЪЛ, ВI1Л1ПЗIIСтО на чове.:а в мрсжата 113 материаЛlIзта помощ (IIКО lIомиката 

11 ;\ БУРКЗ lllf те, ра1ЛПЧllltТС вндовс П Р31\Тlfчсска помощ) 11 lIа СОЦllа]lll;).та н 11Снхологичес
ка подкрспа (ПОlIякога If 1\0IlфЛIfКТ) чрез ВЗЖНIIТС моментн If КРIfЗИ В живота - сватб и , 
см ьрт 11 погреБСllIlЯ 11 ДРУГ II ГОЛСМИ Н малки събитня . ВЪПРСК II чс ТОЗII аспект lIа родстве

!lНТС П1:ШI\ЮОТ II ОШСIII I Я дава подкрепа Н3 Еmдuвuда, той II С · С .. lI а ПЪЛIiО JlIIЧСН". Той пО
мага lI a I IIfДIIВlfла да се ннтсгрнра () общсството . ТоП С MllOro с [.Щсствсн също при фор

Мllрансто му ката СОЦllаЛl I 3. ШfЧllOСТ, защото СОЦllаЛllзацията на дстсто н формирансто 

на Лl1чността МОГаТ да се разглсждат като част от тоз" аспскт lI а POДCTOCНlIТC взаимо

ОТНОШСН\lЯ. Аз смята~f, чс в ТОЗ II cl{ аспскт РОДСТВСНlrfС DJЗ IIМООТlIОШСIiНЯ показвзт 
ltй/l-гО!lяма nрuемсmвсuосm прн преМНllаВЗ IIСТО нз обществото ОТ CAlflf стап към друг. 
Топа с така- въпрскlt факта, че нсго вото съдържаннс неПРСКЪС ll ато сс ПОДкопава при 
паемансто от стра на На обществото на все ПОD~че ОТГОВОРНОСТII за неща ката на пример 
образоваНIIСТО Jt здравео пазвансто. Този аСПСI\Т lIа родствеllИТС вЗаимоотношения се 
е ПРОМСllltл З ll ачитслно , разбира се, при отделянсто на nРО llзводсmвеllumе функции . В 
Бьлгарня горсописа lНПС JfJхранващо-помощни функции са б или СНЛlIO IIIпегрирани 
D паТР"ЛlIнеарllата корпоративна родова група (българската задруга, подоб ll а на юго
слз.вСката задруга), която владссла прОИЗВОДИТСЛ ll ата соБСТВС IIОСТ и оргаНItЗllрала ПрО4 
I{ ЗВОДСТВОТО, макар че взаИМООТ НОШСlfията с родственицltТС от СТР ~\IIата на майката 

сьщо са били МIIОГО nажшс Сега, освободею( от ПРО IfЗВОДСТВО н ПРО It ЗВОДlпслна соб
ственост. 1I1храllващо-помощltИТС функции са.. разпръснати 11 З Ullfpo"3Ta мрсжа на род
СТВСIIИЦИТС ПО двстс ЛИНИИ . 

2. Втората роля на родствсюпе взаимоотношения вкЛlOчпа раЗМЯltaта и оценката 
на информация и ЛНЧIlIt "онта КТI{, конта подпомзгат работата на соцнз.л нзта система 

за задоволяваl~е на ЖIIJнеН lп е Itужди lI а ч овека . Тази рол я ни It3ПомНЯ вещо, за което 

Споменаnа Минчо Драганов, а именно, че някои хора ТЪJlкуnат запазваllеmо lI а РОДННII
скнте nРЪЗК II като отражС'ние на uезрелосmmа на НОВltl е, ПОрСДНИ ФОРМIf на социална 
интеграция. В топа нма ня"аква истина. свързана с проблема, "оnто в България се на
рича .. връзкн" - еДIIН проблем , съществуващ, разбира се , в м ного дру ги общества. 
Хората са СклОННlI да нзползуват родственнте ОТIIОШС!НfЯ. за да облскчат урсждансто 
н а своя ЖI1ВОТ В .общсстnото. Те правят това, когато се изпрзвят точно пред онези проб
леМ lI, оБЩССТВСIIIПС п ьтнща за решаването на конто не са още lIальлно и адекватно 
инсппуuиализ ира lll( - области, в КОIПО съществува uзоставаuс В ИRСТlfТУЦl(ОННОТО раз

ВIПИС в периода на nреминава llето на обществото От един етап към друг . В раЗВI!ващото 

се социаJJl!стическо общество използувансто на РОДИИНСКII ВРЪЗЮ{ трябва да се разбира 
от гледна точка на неговата рол я в контекста на съвременността (а не само като отжи
вел ица). То се проявява в множество случаи, например при разnределението на СТОКИ 

от първа нсобхоДимост, от конто все още съществува нсдостнг (като някои потрсби
телски сток и) или при предаването на информация за намиране на работа, или на ии· 
формация, свързана с каНДlfдатствуването в учебни заведения , в конто достъпът е по

труден . ТОЗI{ аспект от ролята на родственкте взаимоотношения с може би вай~фв:
мерсн. тъй като той борави с проблеми, хоито сигурво ще изчезнат при по-нататьш
ното раз в итие на СОЦlfалистическ:ото · общество [5]. 

3. Трстата рОЛЯ на родствеllнте взаимоотношения в съвремснното социалистическо 
общество ссякаш наn4ПРС llебрегвана в изследвзнията, макар ЧС IIма голяма значение -
връзкаmа между тсзи взаимоотношения и процеса на СОЦИОКУЛТУРНII "рамени и разви

тие. В тоЗи пункт мосто мненис се различава от това на МIIIIЧО ДрагаllОВ. Ако го раз
б нрам добрс чрез прсвода. с КОйто рззполагам, той ТВЪрДИ, чс nРUЧll1tаmа. порадк )(оя
то РОДНIIНСКНТС връзкн се заП<tзват От един строП в друг, дори в общества с държавuа 

структура, сс СЪСТО II пъв факта, че в своя ж ивот човекът не може да бъдс само гражда1ffiН 
(и не с достатъчно да го разглеждаме като такъв) . държавата обхваща само едва страна 
от ОТНОШСНlIята на IIJlДИ'Вlща към обществото, кзз ва Драганов, ТЪЙ като тя организира 

само полltТIlЧеското измерение на общеСТ80ТО . Човешкото същество се нfI1\Cгрира с 
обществото чрез друп( аспекти на своя живот. М. Драганов смята, че именно в тези 
дрУZII страllИ (аспектн) от живота в обществото роднинството в грае своята важна роли 
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If чс "ораДII mова ТО пrОДЪJlжаоа да СЪЩССТnУ"3 uъпрСl\l1 н з р~:стнащото . 110 обособСIIО 
значение lIа 8З3ИМООТIIОШСНИRта между ИНДН8lfД II ТС KD.TO гражда llll . Тези ... друг,," ас

ПСКТИ на оБЩССТВСlfllЯ Ж II ООТ 81\1I1ОЧ83Т според Дрзга.IfОD неЩQ O 'IC'DHJlItU много съществс
НО - формирането на Л IfЧIIОСтта 113 МЛ3Дltя ЧОUСК IJ KQ IIТCl\CT3 11<1 кръга от роДСТОСIIНЦН·, 
n KoiiTO той прскарва дстствато Clf. 

Все лак аз споделям ДОШlкъде MHCIfIICTO му 11 0 uы�расаa З:.1 сmРШllIП/f.! "Аи аС"СЮl1umе 
'Нi интеграция Н3 ЮfДlf8ИЩПС С оБЩССТВОТD. Подоб но разДСЛЯIIС 113 стр:шu 61{ МОГЛО 
nсрояпlO да нм а анаЛНТIfЧII<t ИЛII еврнстичва cToijl/OCT 34 в зс . НСПРСКЪСII~llО същеСТвува 

обачс опаСlIостта ТО03 раздсЛfШС да дСЗUIln1егРllра д3 Jt11иТе за ТОЧНО те)" ВЗ3l1маотнй
ШСIIИЯ, в КQИТQ искамс да ВНИКllем, н да ни ПОПРСч lt Д3 ГИ nИДIIМ . СпеЦlf3Л IIО щс се отнася 

до социаЛIfСТlfческото общество, Нll е нс бlfва да ДО l1ускамс сюшо разграничение между 
веша, КОIПО се предполага, че са строго .. ЛИЧIIН· ·, 11 другн, КОIIТО са .. обществен и" . За
щото сmраиllmе н а ОТНОШСJlИЯТЗ на инднвида с общсството C(~ 8заllмuоuроuuкваm . Как 
става това lIа дадено раВllltще lIа общестоото, какпото с СОШ t аЛIfСТНЧеското общество 
и как ВЛlfяе тооа взаимнопроникваllС на процееа на СО'l':ОКУЛI1lУРUG "ромяна и развитие? 
Това са конкретно nъпроситс, ч"ито отговор" шс бъдат според МСН "ай-полези}! за вас . 
Нска да разгледамс п роцеси ката класовото пrcобразуваliС 11 )111 урбанизаWIята . Со
Цfiокултурuumе процеСll lI а подобни трансформашш вl\ЛlOчваm т. нар. "лично" взаllМО
действиС' на ItНДИ13июгте с мрежата от теХНlпе родствсннц и . СеЛЯlliпе се научават как 

да живеят като граждани отчасти и посрсдствоr..-t разговори с ТСХ НIfТС rpaAClOf родстnе
IIItЦИ, наблюдения върху живота 11М 1.{ практltЧССК<l ПОt-.tОЩ от ТЯХ ll а страна . Коопера
ТОРlпе се научават да бъдат работющи. ТеЗII Зl13111tя не се получаnат ещtнствено в ИН

спtТуцнализирана среда, например на работltОТО място или n ПОЛ lIтическите органи

заЦIfИ. Голяма част от тези з нания се усвоявзт D дома, около масата, засдно с раКltята 
J( салама. Този пункт If)исква Вllимание от страна на J(зследоватсля. Бнвшите ссляuн, 

които стават бивши кооператори, не раЗВИВёJ.Т раБОТllИчески класов мироглед авmо
,мйmuчuо, по механичен път. в резултат единствсно на своя опит с Jlовите социалНII ОТ

ношения на производство. Тази трансформаЦItЯ на класовня мироглсд на соцпалната 

Л IIЧIIQСТ ИЗ1fскоа мuсловuи процееи - както III1ДJfВНДУално раЗМ1tшление, така н 06-
сьждаnе на пъпроса със знаЧ IfМИТС друпt (хора), обсьждане Ilc caMO с колеtи, но н с JШП{М-
110 довереRИ лица от родствсната мрежа [6]. СОUIfЗЛllата л ичност нанстина се формира 
D рамкитс "а родствеюtте взаимоотношеНItЯ, 110 lIе самО ПО време на детстDOТО. Тя 

продължава по-К"Ьсното СИ развитие попе отчасти В рамките на тази среда ОТ род

ствеНIЩИ. Поради топа именно тук, в poдcт~e llaTa мрежа, трябва да търсим някои от 

nъпроситс, сnързаии с nроцеса lIa СОЦИОКУЛТУРllата промяна n социалистиче-ското раз
витие. Тук трябва да включим въпросите относно създавапето на граждаuи; въпросите 

за това, как граждаюпе фор",шрат своите оцеНКII и мнения за протичащото социално 
развитие и за качеството на това развитие и може би за ТО П:1, как те създават НЯКОН от 

сооите изисквания за бъдещи промени; ВЪПРОСlIте, как хората обменят ииформация 
1f как си помагат взаимпо, така че да направят една все още не напълно съвъ ршена 

система да служи на техните жизневи нужди; въпросите за Т08а , как се формира соцна
лнстическото раБОТНItЧеско к-ласово съзнанис . 

ВЪПРОСИ 

Кон са някон от специфичшпе въпросtf. коато се надявамс, че ще разберем по
добре , като изследваме взаю~-{Оотношенията между отдеЛlllпе ННДИDItДU и тсхнитс род

ствсници ? Няколко въпроса биха моглн. просто да uлюсmрuраm полез ността на такнва 

IIзследваllИЯ. Нека разгледаме относ(пелно •. ЛИЧllзта" роля lI а родствените взаЮl.10· 

отношения, описани по-горе в топа първа . 

а. Ка.к се промеRЯТ в продълженис на жкзнения циК"Ьл на човека иеГО8ИТС отноше

IЩЯ с отдеЛl llпе членаве па родствената мрежа n УСЛОВlfята на начина на ЖIIВОт в СОЦl1а
ЛIIСтичеСl\а България? Могат ли да се ОТКРIIЯТ образци? Става,. ЛIJ IIЯКОИ потеНWlални 

I 
I 
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ОПЮШС JlIIЧ МСЖДУ РОДСТI1С' I IН ЦIПС по-аКТ1НН{II в onpCACJlCll1t ПСРIIОДН от ЖltDота им или 
са СКЛО НIIII Л3 загубоат своята CIfJla '! П РО Мt:НЯ ЛlI се СЬДЪрЖЗШIСТО 113 ВJUltМООТIIОШСНИЯ. 
ra (ВIIДО ВСТС юаимод..:iiСТОIIЯ ) '! Може лlt прослсд яваllСТО 113 06 разuнтс 113 взаиt-.-fООТНО
ШСIIИЯ между (l ОДСТU~ IfIf Цlпе Ilрез ЖИЗ IIСIШЯ ЦJ{КЪЛ да ХВ I.oРЛ If свеТ1IItllа nЪрХУ ПЯКО И .. лич

ни" про6J1 емн CI.C СОН II3 Л II <.\ OC I IOU<l-а;а.то например пр06ле .\НlТС 113 ЖС ltlпе в отпуск по 
маЙЧlftfСТпо 111111 самотз.та, КQЯТО често нзпитпат старнте хора'! 

б. До 1\31\0:\ CTenCl1 n IIОшПС УСЛОВIIЯ на СОЦllаЛНСТIfЧССКОТО общ~стuо РОДСТВСllата 
МРСЖ3 ПРСДСТ3U.1Я83 IIЗТО 'IIIIIК Н3 близки ЛIIЧНИ пrшятелстоа? ДаЛII създ,зuзюпс по ТОЗR 
lIаЧlfН I'I РltятеЛСТltа са по-траЙIlIf от ОНСЗИ, КОИl0 са ОСН08аllll IIа общущшс в друга сре
да - УЧIfЛИЩСТО, аРМ lfЯ Пt , работатз, в клубове или между съссди? Поддават ли се по
лесио теЗII ПРIIятеЛСТ8а на Dъзстановяознс след прскъсване при географско раЗДСЛRuе? 
Дали ПРlfятелството на. ОСlfовзта на родствещ{ отношения задоволяпа нуждите на 
хората по r :lJЛI (ЧСН JlЗ'II{l1 от дрУГI1ТС 811ДОIJС прняп:лстnо? Дали характсrът на тези ои

дове п рн~тслств::J. с повече 11111{ по-малка МIIОГОСТР:.1НСII от ПРИЯТСJlствата с друг про
I{ЗХОД (например Сt..здаДСIIIIТС на работнота място)? С дрУГIl ДУМII, Далн съдържанието 
на теЗII ПРlfЯТСЛСТU3 СС хараКТСР ltЗнра с по-голям о илн по-мал ко разltооuразuе на DЗаимо~ 
ЦСЙСТUIfЯ - като доверя В:.1ItС lI а IfIIТlfМНИ проБЛСfl.fИ, размяиа на малки н !или ПО-ГОЛСМJI 
УСЛУГIf, CbI}MCCTIIO лстуванс, НКОIIOМI(ческз подкрепа 11 Т . Н.,IfЛИ Вli:ЛЮЧВ3 само някои от 

ТЯХ? Отговорьт на тез!! 11 ДРУГII подоб lll( ВЪПРОСIf ше НИ покаже ДЗЛl( родствсната мрс
жа е ВСЪЩIIОСТ та.зн, коятО трябвз да изучзваме, за да HaMCpltM lIадеждшпе взаимоотно
шс ния 1о. fежду хорзта, ОСlfгуряващи лична подкрспа [7}, 

Изучзвзнето н а прнятелства, ОСlIоваНI{ нз родство, ще ни поз ооли да lIамеРIIМ сте
ле нта I( а "PUI10KpU6a1te между Р<lЗЛIIЧНJПС мрежи от взаИМОВРЪЗКIf - родствен!{ или lIе

родствеlllf, I\31\ТО н до к3кв3. стелен теЗ1l мрежи са IIIlТсгрираlilf. То ще 1111 раде ВЪЗМОЖ
IIОСТ също да 3Н3Л1f)нрзме наil-вътрсшното ядро нз ЛI{'IНОСТIШТС ОТllошеllИЯ на еД1I1{ 

ННдltВНД (или домаКIIНСТВО) - 6Л/lЗl\umе, което оключва както хора1'а от рода, така и 

дооС'реlllПС пр"ятеЛIIII РОДШНlIIте по сватовска ЛИНИЯ, да разберем от какоо е изградеuо 

тОва ядро 11 как сс запазвз , Kai\TO 11 каква с ролята му в живота на българина. 
Се га се връщаме към набелязаннте 8 точка трста ВЪПРОСIf ОТIIОСIIО взаllмодействие~ 

ТО между РОДСТВСlIlIте озаимооръзки 1{ самитс nроцеСll на СОШ1ЗЛ НСТIIЧССКО развитие. 

о. Ко гато IIзучzвам с фОРМllрзнето на раБОТIIIЩИ и на ТЯХIIОТО раБОТllllческо класово 
съзнаШIС , трябвз да IIмаме ПРСДВIfД , че в голямзта си част българската работническа 
)Сласа е II овосъздаденз . До 1967 г. само една четвърт от бългаРСКlfте работници са били 
с раБОТНllчеСКIf ПРОIIЗХОД (Иванов, с. 263]. Напоследък с раЗ8liТltето на агропромишло
юrrе комплскс!{ сдин коiпингснт ОТ нови работница се 8ЛЯ в рсдовете на раБОТIIичсската 
класа. В MOMCIITa РОДСТВСIlIfТС мрежи на множество бългаРIf (както J( МнОГО домакин
ства) са съставеюr от хора, ПРНllздлсжащи КЪМ различии СОЦllалви класи [8]. Каква с 
ролята иа таЗII смеСlfца от социални жласи в рамкитс на рода за прехода па индквида от 

сдва клзса в друга? Помага ЛИ наЛIIЧИСТО на РОДСТ8СНИЦИ, току-що претърпелп същия 
преход, или на такнва, конто са 8ече с дългогодашсн опит хато раБОТШЩi\, за по· добро-
то приспособяванс и IIдейно развитис на ЛRЧНОСТТЗ? . 

г. В рамките на една СОЦlfаЛlfа класа в БългаРIIЯ какви различия могат дз се открият 
в структурата и ИЗЛОЛЗУВ<lнето на родствената мрсжа, оспооанн на 6ьmреШНОКJlасовu 

разграничения? Съществуват ЛИ различия между професионаЛНlIте групп? или между 
раБОТFrицдте , I(нтслсктуалците н ост~налкте? Jlли между раБОТIIИlUIТС с проюход от 
средите на рз.ботничсската класа и онези, които наскоро са влезли в НСЙIIИТС реД08С? 
В процсса на СОЦIiЗЛlfо-аНТРОПОЛОГllческото изслсдване на рода в калнталпстичсскитс 
общества прсз последНlfТс 20 години е натрупана НЗКЛlQчитеЛIIО голя}.Ю количество ли· 
тература, п коЯтО се сра6ltяват разлuчнumе модели па родстве"lI мрежu от едuй соцuал
lIа КЛаСй с теЗII от друга I\ласа. ТаЗI{ ЛlIтература върху МРСЖI1ТС, чзст ОТ КОЯТО СЪМ под· 
брала в моята бибЛllографltя, IIма голямо значеНIIС. Тя уБСДИТСЛIIО оnровергйвй старото 
схващане, чс поддържаllСТО II а тесни ВРЪЗКИ с РОДСТ8сниците с явленис, харахтсрпзира

що селския начин на живот, л.окзто отслабвансто "а тези ВРЪЗКИ е чисто градско явле
НИС . Много нзслсдпаНI{Я ПОК3З8ат, че харакmеРlIlImе черти на родсmве1lиme мрежu се 
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раЗIfUЧQваm н в paMI\Utne 1/а градСl\аmа среда в З3 1111 С IIМ UСТ от СОЦll3Л1laта КЛ:Jса [9]. Раз
ЛI.lЧИЯ същсствува" н в броя на аКТИВllНте връзкн между rOJlCTDCIlIfЦlITC, в чсСТотата JI 

наситеността на взаИМОДСЙСТВlfята между тях , в CTCIlCIITa, дО КОRТО взаНМООТНОШСНIfЯ
та са м:ногопластови по спосто СЪДЪРЖ3 1f1l е, н D .,ПЛЪТllOстта" lI а /'.'IРСЖIIТ:: (стспеllта, 
в коитО хората, сконто НIIДIfВltдЪТ общува аКТltllJI О, също Се п ОЗ ll:lВ <lТ 1( общув:J.Т по 
между Сl1 - едн н важен фактор npll фОРМlfраНt:ТО 11 3 СТ::Нl08I1ща). Както 1111 беше пока
зано за rIЪРВИ път от ЕЛltззбет Бот по ОТllошеllllе на ВСJllIкоБ РIIТatIlfЯ, СЪЩССIвуват со
UН 3ЛIIоклаСОВJI раЗЛJlЧJlЯ DЪ8 вза l{~IOОТI I О ШСНШlТа вьmре в ДОМЗКIIII СТDОТО, ос06С II0 В 

сытружесюпс взаимоотношения . Тези различия са свЬРЗОnll с клаСОВ l1те раЗЛIfЧitя в хз
ракmерuсmикumе па взаuмооmnоше"uяmа в родсmве1/иl1lС .мрежu It с ВКЛЮЧ8ането на все
ки от съпрузитс В ТСЗIf мреЖIf. Ако лроучнм тсзн uъпроси ПЪВ връзка с мрсжитс в Бъл
гария, в УСЛОDlfита на соцuалuзма, какво ще ОТКрltсм по отношение н а раЗЛ\iЧIIята мсжду 

класите или по ОПlOшеннс на вътрешноклаСОВIfТС различ и я о модслитс? 

д. На края се връщаме OTJIOOO към "ИКОIIОМliката на буркаIllПС'·. БългаР.ия е сдно 
социаЛI{СТИЧССКО общество. То няма прстсвции, чс с:. 1l0СТlfгнало КОМУlfllзма. Топа оз н з 

чава, ч:с на хората се плаща въз основа на извършuа ll ата от тих работа. Въпрскн ураВНII· 

ЛОВЪЧ:НIfЯ сфект на фонда за обществсно потреБJlСlOlС nсс ощс съществуват знаЧI{ТеЛlflt 
различия в ДОХОДlIте на домаКlfнствата в заВИСIt f\·IQСТ от факторн като брой на работе
Щlrтс, равнищс на квалификация и голсмина на CCMCi!CTDOTO. Ето тук играят своята ро
ЛЯ известюrте нн буркаю( с консеРВl!рана хранз IШРСД с ВСИЧ1Ш остзнали вадове мате
риална оомош, които съпътствуват (и не.прекъснзто заздравяваl) ВРЪЗКlпе в родстве
ната мрежа - друг вид хранитслни проДУкти. ДРУПf стоки, парн, вложен труд за рс

МОIПII, разин услуги. В каква степсн това материаЛlIO подпома гане между родствсницнте 

uамолява разлuчuяmа в ЖИЗIIСНltя стандарт мсжду домакиltствзта Н3 ОТДСЛlште етапи 

от ЖI{)НСНИЯ Цикъл или между домаКНlIствата в отдел ltltтс ПОДОХОДIll, категорин? П о

мага ли то на хората да Жltоеят по·добрс, да бъдат по-задоволеlllf на сегашното раВВIf
щс на соцuалl1СТlfЧССКО развитие? Дава ЛИ това своя прннос за по-натаТЪШIlОТО разви
тие на социализма? 

БЕЛЕЖКИ 

1. Поради малlCНте размери на страната пооечсто хора жноеят на разстОЯ:Нl!е 'НJlХОЛКО часа път с кола от 
своитс РОДСТВС1fИЦ1t. 

2. Точни.ят размер на тази помощ щс бъдс мож:е би трудно да се юмери поради ра3ЛНЧlm причинк, вклю
ЧИТСJffiО Jt порадц фаJ:Т3., чс НИКОК хора дав.ат често "мал ко пОDeчеЦ "а своите деца или родители, 

кокто се. нуждаят от пОмОШ, без да спомекават з.а тезк сумм пред свонтс съпрyrи (съпрузи). 
3. Наистина КюраНО8 cnомснава за сдин аспект от вз.аИМООnfоwеllията ЮвЪИ IfYV1eapHoTo семеПство -

Оt1l0wекиятз Между в!хки ОТ съпрy:sите и рОдитспите Ifa дрyrия съпруг, IIС3аВИСИМО Aa.rm: са 8 
дома,кинството ИЛ1f ювы�{ нсГО. Но дрyrитc 8ИДОn.c 8?3кмоотноwеНIIЯ между РОДСТВСН}{ЦИТС ие 
са разгледани. 

4. Разбира се, цслта на изслсдаашuта 1Ia бюджеmtJ но .pt:Memo нс с да анзлизира .моОеАиmе па соцвални 
взаиМООТlfQШекю( - к това С сдио от тeJtНите ОГPa.l(ИЧСИМЯ: като изс:лсдО8аRЛСХИ инструмент. 

В социалистичсскОТО общест80 тезк изследван.ия се Опит ват да измерят с:тспснта на достиruатите 
до момента успехи 8 развитието на 8сестраннат3. социалистпчссIC3 :щчносm. за тазн цел те нз· 
мервзт разпредепението на времсто на индигида в ТСЧСI{lfС на даден пернод. Те ос тьрсят С кого 
и зарадu KOZO извършва индивИД"Ьт своятз дейност, а разглсждат пеговитс дсАности нзолираио. 

За.тооа, ако задачата ии с да ВII.Кхием в СОЧuaAнumс прочееu, даннитс: ОТ теЗ11 изслсдвз.IIНЯ ни пре. 
дocтaBRТ само огракичсни В'Ь3можности. 

За да вникнем в социалшпс npоцссн и социо~уптурllата промяна , МнОгО пОЛе.3ШI мотт да ни 

бъдатпроучва.юurrаиа бълтарскu'социологЛJOб(:н НикОлОв. В cтa"UUITa си оТ' 1982 г. Тсоркята ка 
Ilач.иllа lIа *,ивоТ'" тОЯ очертава едно ПОIfJIТНе, жосто е МНОго ТЯСIIО свързано'с поня';:нето "k)'лту· 
ра" 8 северноамериканската ),"Ултурна антропология. То води до въпроситс, как СОШlзлпаВ3aJtМО
деАСТ8Уващптс човеШICИ И1fДJIВКДИ урсждат )lCИвот3. Clt 1). контекста 113. ХО"'феТllа сстсствсно:.фи
зкчс:ска и соuиaлИО-ICYЛ1'Урпа среда к как те ВD30роювсждат (траuсформнрат) тази среда о теченис 
на СОциалнц си живот. 

$. Може би не .сuчкu ще ю"Icзнз.т! В б'Ьдеще сиryрно ще IIма ю06клие от апартаменти и по-добра органи_ 
зация в на'4яна IIЗ разорсдс.лсние па подхОдЯllЩ раБОТIIИ мсста. Но lIаn · всрОЯТIIO 06щсстоото 
никого НЯ~Щ да има нужда от топова много жосмон3.Вти ИЛИ фllЛ/llОВl1 звезд\!, КОЛkОТО са МJ1aд.КТc 
ХОра, КОItТО се cтpeм.vт rьM тези rтpoфсс:вв. 
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6. Както н бс:.з С'ЬМI IСН ИС С JCopa о г Др)'ГИ мрсжн , конто могат да С1.епадат ИЛИ IIC: бllВШII еЪУЧСIliЩН , 3СМ
ЛЯUИ , С'}оССДИ , кОле Гl! 110 членство в ра зrrn:ЧllII клубове н др. 

7. Hoo llТc зако"н от 1985 г. като '1С 11 11 дават lIа родстосната и рсжа такаnа роли - IIЗПРlt МСj1 раЗрсwава 
се lI а друг ponCТBelllt K, осоен родителя , да 8зсма отпуск за гледане IIЗ дете . 

8. ТОЩl описаНИС важн It З3 друг!! СОlIнаЛltстичсск lt стран и, на пример З3 У/tг::tР I I Я (Spiruli~z, с. 2.76). 
9. Тооа личи в обшсстuат:.I. 1) които урбaJIИ 33 U1tята "ма дълга исТория (като I)СЛlн:обр нтаIlИЯ) , );акто н D 

тез и , ЧIIЯТО IIIITCII) IIUIl ~l урб;I.I I НЗ:ЩИЯ с эапОч llала Il сотдаО llа ( кпо Гърuия) . 

Благ о дзр н ост 

БItХ неJCала да Itз~ажа СDоята благодаР II ОСТ 113. мОнте бъ.л га р:JCИ КQлеГII за СЪДС~СТIШСТО. косто МИ 
оказаха при оснгуря ва l lе IIЗ ш:оБJCодимата ми литература н информаци я , н прели UСItЧКО lIа: БаIlJCа Стоя 
нова Баисеа от Института rlO СОU\tOлОгня пр\! Бъл гарската академия 113. HaYK llTe и досю reopf ltC8 Ланга
зов от ИlIститута за СОUН3.ЛIIО упраВЛСtIIlе п р и ИК на БКП . Не зная дали те ше се съглася!' с ИЗКa.Jа IIИТС в 
този дОклад ЛИЧIIО мои станови ша. 11 0 те определено не носят оттоворност за е8С: 1l туаЛlНfТС МИ грешки . 

Изказвам свопа благодаРII ОСТ еъшо lIа Едуард Маlf)'КJШ, бъпгарсJCИ аспирант в УниверСитста lIа ЗзпадllО 
Оllтзрltо 8 Канада, кОй то б~шс любеЗС l1 да M II преnсде устно обсъжданата по·горе етаТIlJot на МIНIЧО Дра
rallOu. 
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