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Политическото поведение на даден индивид или група е в зависимост от идеите 

му/им за това какво е, може да бъде и трябва да бъде демокрацията. (Сартори 1992, 25). И 

ако приемем, че демократичният режим е онази форма на политически живот, която дава 

най-голяма свобода на най-голям брой хора и която защитава и признава най-голямо 

разнообразие (Турен 1994, 17).  

Настоящият текст има за цел да покаже някои аспекти от разбирането на българските 

турци за свободата, което има значима роля във формирането на една съвременна 

политическата култура в демократична по своя приписан характер държава105. Изследването 

попада в полето на интердисциплинарните изследвания, тъй като интегрира исторически и 

етноложки подходи. В основата му е информацията, събрана чрез качествените методи на 

етнографското проучване. Използваните етнографски материали са събирани в периода от 

2011 г. до 2017 г. и са отнесени както към работата за политическата култура на българските 

 
104 Текстът е част от монографията „Политическата култура на българските турци“ издадена през 2018 г.  
105 Позволявам си да използвам определението „приписан”, тъй като доколко държавната структура в България 

е демократична не само по-външни белези, а и по същност, не е обект на изследване в настоящия 

дисертационен труд. Но личните ми убеждения ме навеждат на мисълта, че клиентелистките отношения и 

ширещата се корупция по „всички етажи на властта” компрометират демокрацията в страната. 
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турци, към последствията от т.нар. Възродителен процес с фокус върху миграционните 

движения и най-вече върху обратната миграция. Проведените интервюта имат 

полуструктуриран характер поради спецификата на темата и непрактичността, според мен, 

на спазването на предварително зададен въпросник. Непосредствените наблюдения и 

неформалните разговори заемат важно място с оглед на получаването на информация за 

изследваните проблеми. Използваните в текста на изследването цитати от разговори с 

респонденти са предадени дословно, но съобразени със съвременната българска книжовна 

норма. 

„Защото свободата е отговорност. Тайната на тоталитарните управленски 

системи беше разкрита, тя е известна в науката: това е бягството от свободата, не е 

просто насилието над други хора, а масовото бягство от свободата. (...) Днес свободни са 

най-вече цените и утре ще бъдат още по-свободни. Ще започне освобождаване от работа. 

Все по-свободни стават криминалните престъпници. Свободата на словото се превръща 

в словоблудство. Свободата на действието – в налагане на волята. (...) Обществото, в 

което живяхме, се основаваше на една голяма размяна – размяната на осигуреност срещу 

свобода.” (Митев 2017, 220). 

Проф. Петър-Емил Митев и размислите му върху проблема за свободата в зората на 

българския преход (интервюто е дадено през 1991 г.) остават актуални и днес. Разбирането 

за необходимостта от свобода във всичките ѝ смисли е естествено за едно демократично 

общество, в каквото би следвало да живеем  след началото на промените. Сред резултатите 

от демокрацията Р. Дал посочва: избягване от тиранията, основни права, самоопределение, 

морална автономия, човешко развитие, зачитане на личните интереси, стремеж към мир и 

просперитет, политическо равенство и свобода (Дал 1999, 51). Свободата е символ на 

демокрацията, но всяка личност или група имат своето схващане за нея. В този смисъл 

удачно е схващането, че всяка култура се справя по уникален начин с обективните условия, 

пред които е изправена, а тази уникалност се изразява в символичното значение (Chilton 

1988, 426). При търсенето на отговор на въпроса какво е свободата за българските турци, 

трябва да се вземе под внимание историческият контекст с акцент върху живота и най-вече 

социализацията при социализма, опита за асимилация и не на последно място 
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политическите промени, настъпили в България. От съществено значение са техните 

икономически и социални рефлексии у това население. 

Свободата като понятие има различни съдържания, отнесени към епохата, 

социалната среда, политическата реалност и множество други условности. В този смисъл 

трудно може да се приведе общоприета дефиниция на „свобода”, тъй като от Античността 

до днес съдържанието ѝ занимава редица умове. При конструирането на предложения 

дисертационен труд това не се налага. Свободата за философията, политиката, теологията, 

но и всекидневната представа за нея могат да имат различни конотации или, с други думи, 

свободата може да бъде морална (автентичната свобода според Кант, чиято същност е да 

упражняваш собствената си воля), политическа, икономическа, сексуална, идейна, 

идеологическа и т.н. 

Ако следваме разбирането на Ралф Дарендорф, че социалният анализ трябва да 

представлява подпомогнат от теория опит да се осмисли реален процес (Дарендорф 2000, 

109), то би следвало да теоретизираме разбирането за свобода. Това, струва ми се, не е лесна 

задача, тъй като бихме намерили съдържанието на „свободата” с толкова различни 

измерения, проявления и нюанси, колкото хора бихме попитали за това. Все пак за нуждите 

на настоящия анализ е от значение да поставим теоретична рамка на свободата и нейното 

обвързване с демократичния процес в България. Отново Дарендорф обвързва свободата и 

демокрацията с политическото в техния постмодерен вариант, обозначавайки тази симбиоза 

като „Модерен социален конфликт” (Дарендорф 1998 по Тепавичаров 2016, 162). Защото 

свободата означава да признаеш правото на свобода на другите, но свободата на един 

индивид би могла да засегне свободата на друг и именно тук да се реализира „модерният 

социален конфликт”. 

Социалистическият режим силно редуцира свободата в обществото изобщо: 

политическото инакомислие е едва ли не невъзможно, религиозните практики, правото на 

самоопределение (след 1984 г. за българските турци), свободата на словото и печата, 

свободата да пътуваш извън страната, а дори и в пограничните ѝ райони, свободният достъп 

до информация и редица други ограничения сякаш са обезстойностили донякъде идеята за 

свобода на личността и групата. Като малцинство с различна етническа и конфесионална 

принадлежност, разграничаваща ги отчетливо от мнозинството и преминали през 
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репресивната машина на тоталитарната държава неотдавна, българските турци са 

чувствителни към наличието на свободата на личността и в обществото. Демократичните 

промени за тях се превръщат в синоним на свобода, след потъпкването на човешките им 

права от тоталитарната държава – на първо място „свободата да си върнеш името”, да 

говориш майчиния си език и да спазваш традиционните и религиозните си практики: 

„Демокрация – това е свобода на мислите, свобода да пътуваш навсякъде – вдигнаха 

визите. Можеш да кажеш каквото мислиш. Това е свобода! А при социализма не беше 

така. Не можеше да кажеш това, което мислиш!”106 

От друга страна, представите им за свободата и необходимостта от нея се сблъскват 

с етатичните им ориентации към държавата и политическия елит. В контекста на 

политическия процес тези „два полюса” на „свободен дух”, от една страна, и делигиране на 

„очаквания и ангажименти на държавата към хората” , от друга, на пръв поглед ми 

изглеждат конфликтна зона. Илюстративно в случая е правото на частна инициатива и 

свободен пазар, характерни за една свободна демократична държава, и „сблъсъкът” с 

очакванията държавата да се погрижи за осигуряването на работни места. Тук е необходима 

една „уговорка” – за хората, живели при социализма, и останалите, младите, които не 

познават активния живот в „старата система” свободата има различни измерения. 

Обвързвайки я с политическия контекст на изследването и етатичните нагласи на 

поколенията, които са преживели преди и след 10 ноември 1989 г. експлицитното говорене 

за свободата, може да се въплъти в „сега сме свободни, но няма работа”. Разбирането за 

свободата като равнозначна на демокрацията и респективно наслагването на негативните 

икономически последици от нея върху усещането за свобода е, разбира се, само една от 

посоките на разсъждение. Всички събеседници изразиха висока чувствителност и 

привързаност към свободата без оглед на възрастта, образованието и социалния статус: 

„Имаш си правото ти да си решаваш, ти да намериш правия път, ти да решиш по 

какъв начин ще живееш, ти да решиш за кого ще гласуваш – това е!”107 

 
106 Жена, 51 г., българска туркиня, средно образование, село, интервюто е взето през октомври 2014 г., личен 

архив. 
107 Жена, 40 г., българска туркиня, средно образование, село, интервюто е взето през октомври 2014 г., личен 

архив. 
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„Може да обещават, аз на това не гледам. Аз гледам моя си живот. Да съм 

свободен, да мога да ходя свободно, да може да приказвам – свободно слово да си имаш. Аз 

само това гледам, други работи – не.”108 

„В България мисля, че има пълна свобода на мнението.”109 

„Ама сега вече мога да говоря, пък тогава [преди 1989 г. – бел. моя] я да продумам 

така и съм следващият в Белене! Дано да няма, да не живеем в такова време! За едно 

„merhaba”...”110 

„Принципно ме вълнува свободата на избор. (...) Всичко ни ограничава. Живях шест–

седем месеца в Испания. Видях, че и там е така. Виждам, че няма свобода на словото, 

свобода на избор. Просто при нас (в България – бел. моя) е още по-извратено. (...) Аз се 

чувствах много добре, но бях малка (по времето на социализма – бел. моя). Знам, че не е 

това. Нямаше свобода и затова не харесвам този режим.”111 

Приемайки свободата и като отговорност, бих я отнесла към свободата на 

политически избор за етническата и конфесионална група. Като част от демократичния 

процес българските турци се чувстват свободни да избират политическите субекти, за които 

да гласуват. Но разбирането им за тази политическа свобода не резонира с отговорността 

към този избор. Действеното участие като избиратели не е последвано от чувството за 

отговорност към направения избор и усещането, че съществуването на системата такава, 

каквато е, е в пряка зависимост от личната политическа свобода и направения избор от всеки 

гражданин. За едни тя се изразява в правото да се казваш Ахмед, за други в правото да 

пътуваш свободно, да избереш за кого да гласуваш, да бъдеш свободен да мислиш и да 

говориш. Въпреки условностите във вижданията за свободата и нейното съдържание, 

анализът на емпиричния материал показва, че за българските турци свободата е ценност. 

 
108 Мъж, 75 г., български турчин, средно образование, село, интервюто е взето през октомври 2014 г., личен 

архив. 
109 Мъж, 27 г., български турчин, средно образование, село, интервюто е взето през октомври 2014 г., личен 

архив. 
110 Мъж, около 70 г., български турчин, полувисше образование, село, интервюто е взето през май 2017 г., 

личен архив. 
111 Жена, 37 г., българска туркиня, средно образование, град, интервюто е взето през ноември 2015 г., личен 

архив. 
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