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Abstract: The present work is devoted to migration and migration theories that
arise from them and how these processes affect Bulgarian migration phenomenon in
recent decades. The emphasis is on the Chinese community in Bulgaria, its genesis and
development. An historical overview of the movement of human flows from antiquity
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Миграцията е част от човешката история. Тя съпътства човешката
еволюция, придвижването на хората от един ареал в друг и адаптирането
им към новата среда. „Придвижването на хора от едно място или страна
към заселването на друго място“ е твърде кратко описание на значението
и мащаба на това явление както в историята, така и в съвременния свят
(Кинг 2009, 7 – 10). Докато хората мигрират в търсене на по-добър живот,
техните идеи, тяхната култура също пътуват с тях, превръщайки преселенията във важен фактор за развитието на цивилизацията ни.
От зората на човешката история и досега човечеството е в непрекъснато движение. Описания на древни миграции има още в Стария Завет. По-късно нови миграционни потоци предизвикват териториалните
разширения на античните империи. Характерът на древната миграция
може да се оприличи като насилствен акт, тъй като преселниците са нашественици, а масовото преселение на народи е следствие от войни. Великите географски открития от XIV в. полагат основите на ново миграционно движение от Стария към т.нар. Нов свят. След откриването на
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Новия свят неговите територии се поделят между най-силните морски
държави – Португалия, Испания, Холандия и Англия, бъдещи колониални империи (http://aggastudio.com/ Проект на „AGGA Studio“).
Колониализмът и индустриализацията са двата големи исторически процеса, които въвличат населението в масово преместване от едно
място към друго и създават условия за възникването на ново явление –
урбанизацията. Новата миграционна вълна е началото на един продължителен процес на увеличаване на относителния дял на градското население и бърза подмяна на селската култура с градска (http://aggastudio.
com/ Проект на „AGGA Studio“).
„Златният век“ на империализма поражда нова миграционна тенденция. Факт е, че за успешното изграждане на една империя миграцията
е задължително условие (Кинг 2009, 107 – 118).
Краят на Втората световна война бележи краха на големите европейски империи, които съсредоточават своите сили към възстановяването на собствените си държави след разрухата от войната. Разпадането на световните империи е причина за ново миграционно разместване. Голяма част от тази миграция е „вътрешна“, преместване на хора от
колониите към „държавата майка“. Това преместване завинаги променя
строежа на старите колониални общества, които стават мултикултурни
(Кинг 2009, 107 – 118).
Според проф. Едвард Можейко мултикултурализмът и в миналото, и в епохата на глобализацията обединява четири важни аспекта на
човешкото съществуване. Първо, той е преди всичко „голяма школа по
толерантност“; второ, той представлява „усилие, целящо разбирането
на Другия и осъзнаването на нашата взаимна зависимост“, което води
до проникване на различните култури и в най-отдалечените точки на
земното кълбо. Трето, мултикултурализмът спомага за „проникване на
човешкото творчество във всички области на човешкия бит“, а последният аспект е обвързан с „правото на зачитане на равнопоставеността
и правото на достоен живот“ (Можейко 2001, бр.36 – 477).
В последните десетилетия на миналия век и първото десетилетие
на новото столетие голяма част от миграцията е доброволна. Отворените граници, транспортните системи, имиграционните закони и други
правителствени институции днес са основните механизми на човешката
миграция. Въпреки преместването на огромни маси от хора от едно място на друго, факт е, че 97 % от населението живее и умира в страната, в
която е родено, а едва 3 % са хората, избрали да устроят и изживеят живота си извън родното си място (Кинг 2008, 119 – 185).
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Миграционни теории
Китайската имиграция има столетна история, но за нуждите на моето изследване са проследени измененията, които настъпват през последните две десетилетия на миналия век и началото на настоящия. По тази
причина тук са разгледани само миграционните теории, които имат значение за изучаването на китайската имиграция в България от последните
три десетилетия.
Миграционната глобализация се разгръща в дълго историческо
време, но в съвременността международните и вътрешните миграции
получават толкова резониращ икономически и политически ефект и толкова голяма социална плътност. Ето защо днес миграционната политика
е с приоритет и заема централно място наред с другите публични политики (Кинг 2009, 107 – 118).
Английският учен Ърнест Джордж Равенщайн е автор на едно от
първите по-подробни изследвания на миграционните процеси. На базата
на своите изследвания на миграционните потоци в и от Великобритания
и Северна Америка, Равенщайн формулира своите единадесет закона за
миграцията, които са в основата за много нови теории по темата. През
1885 г. той ги публикува в географски журнал за статистически данни –
„The Lows of Migration“ – (Закони на миграцията).
Приносът на Равенщайн за изучаването на особеностите на явлението миграция е значителен. Неговото теоретично структуриране е в
основата на забележително количество научни изследвания в различни
части по света (Grigg 1977, 41 – 54).
Евърет Лий (1966) доразвива теорията на Равенщайн, като обръща внимание на вътрешните фактори, които съпътстват миграционното
движение. Според Лий личната мотивация и желания също са важно условие за преместването на хора от едно място на друго. Така наречената
„Push-Pull“ теория (теорията за изтласкващите и привличащите фактори) е основана на принципите за максимално очаквани ползи от този,
който мигрира (King 2012, 11 – 12).
Тази теория поставя на първо място личния приоритет. Доброто
образование и добрата професионална реализация, сигурност, политическа и религиозна свобода, добро здравно обслужване, добра инфраструктура и по-добри шансове за брак са само част от т.нар. привличащи
фактори. Бедност, липса на работа, дискриминация, лоши условия на
живот, природни бедствия, липса на нормални човешки права и свободи
са сред изтласкващите фактори. „Push-Pull“ подходът, от една страна,
е балансиран модел, изцяло подчинен на индивидуалния избор. От друга
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страна, не винаги субективното води до правилност и невинаги индивидуалният избор е водещ при избора на посоката на мигриране (Рангелова
2016, 17 – 20).
Китайската диаспора е най-голямата в света, по-голяма от еврейската, арменската и ирландската взети заедно. Сравнима е само с индийската, но е много по-мощна икономически. „Навсякъде, докъдето достигат вълните на океана, акостират китайци“, се отбелязва в едно много
старо китайско стихотворение.
Въпреки впечатляващата си численост китайската миграция представлява едва 2,5 % от населението на Китай. Друго важно уточнение за
китайската диаспора е, че в огромното си мнозинство (90 %) тя идва от
три области – Фудзиен, Гуандун и Хайнан (Кръстева 2005, 81 – 82).
Китайците са най-новите имигранти в България. Тяхната миграция
не е обусловена от исторически връзки или някаква културна близост.
Когато говорим за фактори, които стимулират емиграцията, важно е да
се отбележи, че през 1985 г. Китай приема нов закон за емиграцията, а
в началото на 90-те години, са премахнати и изходните визи, което значително улеснява движението на човешкия поток от и към определена
дестинация (Кръстева 2005, 83 – 95).
Изследователите отбелязват, че не става въпрос за класическа миграция на работна ръка. Това е миграция, която се мисли за предприемаческа, дори когато в началото е трудова (Ma Mung, 1995). Целта не е
оцеляване, а желание за по-висок икономически и социален статус, като
България има среда с малка конкуренция, което разширява гамата на
икономическите възможности. Важна причина за миграция е възможността на семействата да имат повече от едно дете. Китайците в България
се ориентират към две деца (Кръстева 2005, 95 – 97).
Разнообразни са факторите, които привличат имиграция у нас. Голяма
част от китайците споделят, че България прилича на тяхното родно място,
въпреки че са поразени от съотношението между хора и територия. Според
Анна Кръстева лаймотив са „малкото хора“, т.е. жаждата за жизнено пространство, умереният климат и българската природа. Българите харесват китайската храна и китайската медицина. В последните години особена популярност у нас добиха китайските практики за здраве, като цигун например.
За китайците България е част от техните глобални маршрути, тук
те лесно узаконяват престоя си, с което значително облекчават и повишават възможностите си за по-нататъшна мобилност в европейското
пространство. Някои от тях обаче остават за по-дълго време в България
(Кръстева 2005, 95 – 97).
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Подобно на теорията „Push-Pull“, неокласическият теоретичен
модел, разглежда миграцията на микро- и макроикономическо ниво.
Макроикономическата миграция е резултат от неравномерното пространствено разпределение на труда спрямо някои производствени фактори и наличието на определен капитал в даден регион. В някои държави
има излишък на работна ръка, ограничен капитал и ниско заплащане на
труда. В други райони има недостиг на работна ръка, огромен капитал и
високи заплати. По този начин световният пазар на труда определя движението на мигрантите. Същите подбуди движат и мигрантите на микроикономическо ниво. Личният избор и желанията, информацията за
възможностите са основният мотив за придвижване и престой в даден
регион или държава (King 2012, 13 – 14).
У нас няма китайски бежанци, китайците у нас са класически пример на икономическа имиграция. Китайските мигранти са млади и средната им възраст е около 30-40 години. В множество страни по света китайските мигранти се заселват в големите градове. България също не прави изключение, основната група живее в София (Кръстева 2005, 85 – 87).
Повечето китайци в България се занимават с ресторантьорство.
Явлението се развива спрямо общата тенденция за Европа. Китайските
ресторанти се появяват в България през 90-те години на миналия век,
с пристигането на първите имигранти. Китайските ресторанти у нас не
се появяват и не се развиват по начина, по който това става в Западна
Европа. Там целта първо е задоволяване на самата имигрантска общност.
В България ресторантите се създават с цел обслужване на местното население. Това развитие подкрепя тезата, че в страните от бившия социалистически лагер се създава вакуум и търсене на определени продукти и
услуги.
Ключова за успеха на всяко бизнес начинание е информацията –
дали има ниша за този бизнес, какви са рисковите фактори и какво и
колко трябва да се инвестира в капитал, усилия и работна ръка. Точната
информация е ключът към успеха и точно тук транснационалните връзки особено проличават. Информацията идва от други мигранти, които
живеят и работят в сходна социална и икономическа среда (Фандъкова
2015, 115 – 129).
Транснационализмът е социален феномен, който произлиза от
повишената взаимосвързаност между хората, от една страна, и намаляване на влиянието на икономическото и социалното значение на границите, от друга. Терминът за първи път е популяризиран от Рандолф Бурн
(1886 – 1918), американски писател и интелектуалец, който в своята ста-
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тия „Транснационална Америка“ (Trans-national America“) отхвърля т.нар.
„melting pot“ теория ( http:// fair-use.org/randolph-bourne).
Изразът „melting pot“ е метафора, която описва как една хетерогенна
общност става все по-хомогенно общество и как различните елементи на
тази хетерогенна общност се „топят заедно“ в една нова хармонична сплав с обща култура. Според тази идеологема нито един културен модел не
се приема за доминиращ, но приносът към всички тях трябва да доведе
до съвсем ново качество, или от различните групи се очаква да се създаде
една „нова раса“ (Карамихова 2004, 155 – 156).
В своето публицистично съчинение Рандолф Бурн сига до извода,
че след своето заселване и постигане на материално благополучие и след
усъвършенстването на английския език, имигрантите в САЩ вместо да
се откъснат от своите родни места, стават още по-ревностни традиционалисти (Рангелова 2016, 17 – 20). Според Бурн всички имигранти са родени
в чужбина или са родени от чужденци. Те пристигат в новата си родина,
за да живеят както искат, „да намерят в новия свят своя късмет“, но заедно с новата надежда те донасят и стария си начин на живот. Завладяване
на нови материални ресурси е основният мотив за преместване, а новите социални и политически институции подражават на страната майка
(http://www.swarthmore.edu/SsosSci/rbannis1/AIH19th/Bourne.html).
С развитието на транспортните връзки и телекомуникационните
технологии все повече мигранти развиват силни връзки с повече от една
родина (http://transnational.askdefinebeta.com/).
Те възникват между няколко страни при ежедневното им общуване по телефон и интернет в реално време, което те прекарват, следейки
новини, слушайки национални радиостанции или планирайки пътуване
по работа или за почивка. Обменът на пари, храна и културни продукти между членовете на едно семейство и в границите на новата общност
също е предпоставка за възникване на широко разгърната социална мрежа отвъд националните граници ( http://transnational.askdefinebeta.com/).
Приоритетното развитие на ресторантьорския сектор в китайската бизнес ниша се дължи на убеждението, че подобен бизнес е значително по-лесен за започване, изисква по-малко инвестиции, информация и
връзки. С времето се установява, че ресторантите в България са по-добри
и по-устойчиви от търговията, което привлича все повече китайци към
този сектор. Новите мигранти, които влизат в тази работна среда, стъпват на вече „обработен“ терен и изграждането на собствен ресторант за
тях е по-лесно (Фандъкова 2015, 115 – 129).
След ресторантьорството, друга сфера на заетост на китайската
имиграция, е търговията на дребно и едро. Този избор е подтикнат от
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законови и данъчни улеснения, малка конкуренция, а също така и от агресивна експортна китайска политика. Китайските търговци са сред първите китайски имигранти по света. Ситуацията днес е коренно различна
от тази в миналото, когато търговията с китайски стоки едва ли би могла
да се приеме дори за частично значима за икономическото статукво на
страните в Европа, които са търгували с китайски стоки. Днес китайските
стоки са основен дял в европейската търговия. Китайските транснационални предприемачи са продукт на една „нова икономика“. В България,
където има китайски мигранти от 20-30 години, липсват структурите
на големи предприятия и корпорации, каквито има в големите и развити мигрантски дестинации. Въпреки това е важно да се отбележи, че в
големите транснационални предприятия се набляга на появата на нови
характеристики на участниците в процеса. Това са имигранти, които се
различават значително от старата китайска имиграция. Новите мигранти
често са с дипломи от престижни световни университети, препоръки и
паспорти (Фандъкова 2015, 133 – 134).
Наличието на транснационални връзки е основното предимство,
което обуславя доминирането на китайските търговци над българските
търговци, за които липсата на такива връзки и достатъчно информация
са пречка да бъдат така успешни. Важно е да се отбележи, че търговците
мигранти са по-мобилни от ресторантьорите. Те са склонни да имигрират
в други страни именно поради факта, че не влагат толкова ресурси с дългосрочна възвращаемост. Тяхната дейност е по-неустойчива и съответно
те се задържат за по-кратко време в България (Фандъкова 2015, 133 – 134).
Освен мултинационалните корпорации, друга форма на транснационализма са различни правителствени и неправителствени организации. Работата на международните организации и влиянието на различни
лобита извън държавните национални институции, в полза на социална и политическа кауза, дооформят транснационалното пространство
(Jakubowicz 2013/3).
Принос в изследването на транснационалното сътрудничество и
дейност има социалният антрополог Нина Глик-Шилер. През 1992 г. Нина
Глик-Шилер съвместно с Кристина Бланк-Сцантон и Линда Бах полагат
началото на нова поредица научни изследвания за транснационалната активност и поведение. В своята публикация авторките дефинират транснационализма като процес, който е следствие от ежедневната дейност и
общуване на трансмигрантите и взаимоотношенията, които ги свързват с
мястото, от което идват, от една страна, и мястото, където пребивават, от
друга. Тези нови социални, икономически, културни и политически връз-
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ки изграждат нови транснационални социални области, които пресичат
старите национални граници (Предојевић-Деспић 2009, 209 – 229).
Един от най-продуктивните и авторитетни автори на транснационализма е Стивън Вертовец. Според Вертовец транснационализмът
е съвкупност от социална морфология, вид съзнание, начин на културно
възпроизводство, движение на капитали, политическа ангажираност и
реконструкция на „място“ или район (Vertovec 1999/2).
Емануел Ма Мунг назовава главната особеност на диаспората: тя
не може да се проектира върху конкретна територия подобно на държавата нация, а върху едно надтериториално аз, откъдето акцентът се
премества от земята към душата, културата и груповата идентичност. Китайската общност у нас е твърде незначителна, за да се говори за
диаспора, но тя се характеризира със силен общностен живот.
Негова основна единица са здравите семейни връзки. Китайците
казват: „който иска да създаде предприятие, най-напред основава семейство“. В китайското семейство има силен родителски авторитет и изключителна почит към по-възрастните. Роднините, познатите и приятелите
са средата, която притегля новодошлите и съдейства за тяхната бърза
адаптация към новите условия. Категорично може да се говори за етнически конструирана трудова среда, т.нар. етнически бизнес, както поради
високата концентрация на китайските имигранти в една-две сфери на работа (Кръстева 2005, 90 – 91).
Според Анна Кръстева в миграционната теория на мрежите основна роля изиграва не мигрантът или неговото семейство, а миграционната мрежа, която е съвкупност от хора, обединени от познанство, роднинство или трудов опит. Миграционните мрежи са изключително ефикасни и продуктивни. Те редуцират риска, когато миграцията е на големи
разстояния, действат като мощен „pull-фактор“, правят миграцията подостъпна и по-малко селективна. Мрежата е социален капитал и заедно с
държавата приемник изиграва главна роля при приемането на мигранта
в новото общество (Кръстева 2016).
Отделният индивид не е достатъчен, за да може сам да произведе
или да получи от природата в готов вид всички необходими за съществуването му блага и ползи. За да преодолее недостатъчността, човек се
свързва с други като него, с които изгражда други форми на съвместимост. Ако в миналото социалното се е изграждало по насилствен начин
(война, робство, крепостничество), то модерното общество се конструира основно върху отношенията на размяна (Стоилова 2012).
В традиционните общества семейството и родът определят индивидуалната идентичност на всеки един от своите членове и до голяма степен
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предначертават неговата житейска стратегия. В модерното общество социалният капитал, който може да се мобилизира в рамките на семейството и рода, е крайно недостатъчен във всяко едно отношение. Принудата
на свързаността се заменя от свободата за свързаност (Стоилова 2012).
Според Анна Кръстева имиграционният феномен в България има
контрастна природа, видим е и фокусира обществения интерес от всички социални сфери. Преди 1989 г. българската имиграция, дотолкова доколкото я има, е пряко следствие от спецификата на комунистическото
общество като затворено общество, което ограничава движението на населението и строго го контролира. Имиграционните вълни са по-скоро
политически инспирирани и не са следствие, подбудено само и единствено от личния мотив (Кръстева 2005, 8 – 13).
След промените от 1989 г. миграционните процеси са много по-динамични. Профилът на имигрантите също се променя. Появяват се нови
имиграционни групи като китайците. Имигрантите никога не са представителни за своите общества. Това са по-предприемчивите, креативни и
поемащи риск хора. По традиция в колективните представи имигрантът
е млад мъж, който променя коренно своя живот в преследване на подобър такъв някъде далеч от семейство и родина. Половата структура
на имиграцията също е променена. Все повече жени имигрират, въпреки
че са изправени пред по-особени предизвикателства спрямо мъжете по
отношение на трудовата заетост, расовата и половата дискриминация,
отглеждането на деца и консервативните стереотипи, които битуват в
някои общества (Кръстева 2005, 8 – 13).
Феминизацията на миграцията е глобален феномен, категорично
белязал и китайката. Българите срещат една еманципирана китайка, която работи наравно със съпруга си. България е атрактивна за китайците
и поради своя семеен модел, сходен на този, който една модерна и динамична китайка предпочита (Кръстева 2005, 87 – 88).
Китайците не обичат да привличат общественото внимание към
себе си и нямат отношение към българското общество и неговата институционалност. Не се стремят към повече права, а към повече „място“
и желаят безпроблемно присъствие на своята общност в макросредата
(Кръстева 2005, 92 – 94).
Средностатистическият китайски имигрант в България поне веднъж в годината посещава родната си страна. Пътуванията до Китай са
предимно свързани с бизнес или емоционална привързаност и семейни
отношения. Почти всички изпращат средства в помощ на своите близки.
Увеличаването на средствата, изпращани от имигрантите, е световна тен-
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денция. Освен средствата, които се изпращат от членовете на родствените мрежи, мястото на произход се развива и от ресурсите, които носят
завърналите се мигранти. Още от края на XIX в. и началото на XX в. китайските правителства използват привързаността на китайските мигранти към родното място и държава за политически и икономически цели
(Фандъкова 2015, 200 – 204).
Независимо от голямата културна дистанция, китайската имиграционна общност в България е изключително адаптивна и динамична. Въпреки че е изключително консолидирана и затворена, тя има способност
за гъвкавост и иновативност (Кръстева 2005, 4 – 12).
Българите не познават китайците, те ги смятат за скромни, работливи и необщителни. Непознаването означава епизодични и случайни
контакти. За сравнение обаче българите показват най-позитивно отношение към тях в сравнение с африканската и арабската етнически групи
(Кръстева 2005, 98 – 103).
В българските представи имигрантът е партньор, който може да
бъде нает, но и който може да наема и да успява там, където не всички
българи успяват.
Конфуций ни е завещал следната мисъл: „Лошо е да си богат и
щастлив в държава, в която няма път“. Както отбелязва Анна Кръстева, ако имигрантите у нас споделят това разсъждение, то тяхното присъствие е най-големият комплимент за българите и България (Кръстева
2005, 11 – 12).
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