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ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ: 
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СУБЕКТИВНИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ 

В СИТУАЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ 
ИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19*

Илина Начева**

Резюме: В статията са представени резултати от проучване върху ефекти
те, породени от мерките срещу разпространяващата се инфекция от COVID19 
през 2020 г. Направен е обзор на научните публикации по темата от позициите на 
социалната психология и психичното здраве. Конкретен фокус е поставен вър
ху ограниченията, налагащи спазването на физическа дистанция. Представен е 
анализ на текстове от дневници за индивидуални преживявания, водени от 38 
доброволци по време на извънредното положение в България в периода между 23 
март и 27 април 2020 г. Изследвани са субективни възприятия, свързани със со
циалната изолация, както и промени в етикета на невербалното междуличностно 
общуване, влизащи в конфликт с утвърдените практики, чрез които традиционно 
се структурира комуникацията във всекидневието.

Ключови думи: социална дистанция, изолация, междуличностна комуника
ция, дневници, COVID19

EXPERIENCING PHYSICAL DISTANCE: A RESEARCH 
ON SUBJECTIVE PERCEPTIONS IN A SITUATION 

OF SPREADING INFECTION BY COVID-19***

Ilina Nacheva****

Abstract: The article presents results from a study on the effects of measures 
against the spread of COVID19 infection in 2020. A review of scientific publications 
on the topic from the standpoint of social psychology and mental health is included. 
Particular focus is placed on the restrictions imposed on physical distance. An analysis 

* Части от настоящата статия са изготвени във връзка с работата по Проект № 
KП06ДК2/5 „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID19: въз
приет стрес и динамика на преживяванията“ по програма „Финансиране на фундамен
тални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от 
COVID19 – 2020 г“ на фонд „Научни изследвания“, МОН.
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of texts from diaries of individual experiences kept by 38 volunteers during the state of 
emergency in Bulgaria in the period between March 23 and April 27, 2020 is presented. 
Subjective perceptions related to social isolation are explored, as well as changes in the 
etiquette of nonverbal interpersonal communication, which comes into conflict with 
established practices, traditionally structuring our communication in everyday life. 

Keywords: social distance, isolation, interpersonal communication, diaries, 
COVID19

Значения на физическата дистанция

В културната традиция разделянето на пространствата традиционно е на
товарено със смислови функции. Найтипични примери са опозициите: горе – 
долу (добро/лошо); ляво – дясно (женско/мъжко); център – периферия (близ
ко/далечно). За настоящата тема особен интерес представлява символиката на 
пространственото деление център – периферия, което в класическото си значе
ние се отъждествява с „мое/наше“ срещу „чуждо“ или с „добро“ срещу „лошо“. 
В човешката култура тези смислови компоненти са отразени в различни ри
туали, свързани с физическо скъсяване на дистанция (включително приемане 
в собственото тяло), спрямо онова, което е желано и добро, както и на отдале
чаване/изхвърляне/дистанциране от нежеланото и злото. Тази практика е отбе
лязана още в ранните сравнителни изследвания, посветени на митологията и 
религиознанието, и може да бъде илюстрирана с примери от различни култури. 
В „Златната клонка“ Дж. Фрейзър описва подобни практики: 

В Омирова Гърция за царете и вождовете се говорело, сякаш са божест
ва и къщите им били божествени, а колесниците – свещени... Когато през 
Средните векове датският крал Валдемар I пътувал из Германия, майките му 
носели новородените, като смятали, че след царственото докосване децата 
ще растат поздрави, а стопаните му носели семето си за посев и го молели 
да го хвърли вместо тях... Може би последният остатък от подобни суеве
рия, свързани с английските крале, било поверието, че могат да лекуват с 
докосването си скрофули. Съответно на това болестта била известна като 
„кралско зло“. Кралица Елизабет често упражнявала тази своя чудотворна 
лечебна способност. На Еньовден през 1633 г. Чарлз I излекувал с един за
мах сто пациенти в кралския параклис в Холируд. Но изглежда, тази прак
тика е достигнала връхната си точка при сина на Чарлз II. Разказват, че през 
управлението си Чарлз II докоснал близо сто хиляди души, болни от скро
фули. Блъсканицата да се доближат до него била страхотна (1984: 119–120).

В християнската символика значението на дистанцията е подобно и може 
да бъде илюстрирано чрез ритуала на причастието, който включва приемане на 
Светите дарове1. Това разбиране присъства и в ключови текстове, например: 

1 Макар да има вариации в смисловите нюанси, в традиционните християнски течеМакар да има вариации в смисловите нюанси, в традиционните християнски тече
ния даровете се представят чрез хляб и вино, чиято функция е единение или приближава
не на вярващия до Христос.
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„Приближете се към Бога и Той ще се приближава към вас“ (Съборно послание 
на Свети апостол Иакова 4:8 в Библия, 2011: 1369).

Идентични значения, които културната традиция е утвърдила като стерео
типни за физическата близост и дистанция, се откриват и днес. Те са част от 
реакциите ни към околните на всекидневна база и намират ярко въплъщение в 
езика, който използваме. Физическата близост е разбирана като емоционална 
близост и това е отразено чрез метафори и характерни изрази в езика ни. При
мери в тази посока са: ставам близък с/отдалечавам се от; издигам бариери/
стени (спрямо някого/нещо); ставам гъст с; работя рамо до рамо с; сгушвам 
се под нечие крило; привлекателен/отблъскващ (човек), магнетичен (човек); 
дясна ръка; дупе и гащи; едно цяло; (нечия) половинка и т.н. Найобщо описа
ното символно значение на пространственото разделение център – периферия 
функционира на принципа, че в психологичен план всичко, което индивидът 
смята за добро и ценно, бива доближавано до Аз-а или интегрирано в него. Съ
ответно спрямо лошото или незначителното индивидът се дистанцира, изхвър
ля го от своя свят. Ако става дума за нещо опасно, обичайно се изграждат защи
ти, за да бъде предпазена субективната реалност. Обяснения за устойчивостта 
на този стереотип2 могат да бъдат търсени и в чисто биологични предпостав
ки, свързани с утвърдени поведенчески стратегии – избягване на опасности, 
практики по създаване и отглеждане на поколение, социално поведение и пр. 
Изследванията в областта на психологията свидетелстват, че физическата дис
танция играе значима роля в социалния свят: „Има три основни фактора, кои
то предопределят харесването между хората – физическата привлекателност, 
сходството и близостта“ (Сиймън и Кенрик, 2005: 605). Паралелно с това е уста
новено недвусмислено, че ограничената възможност за определяне на собстве
ната физическа близост/дистанция спрямо другите предизвиква конкретни емо
ционални реакции и в типичния случай те са в спектъра на гнева: „Чувството на 
физическа или психологическа несвобода като правило предизвиква емоцията 
гняв... ограничаването на физическата свобода се явява универсален активатор 
на емоцията гняв“ (Изард, 2017: 305).

Физическото дистанциране в контекста на кризата,
породена от COVID-19

През последните 18 месеца мерките за противодействие спрямо разпрос
транението на заразата от COVID19 поставиха на изпитание културния стерео
тип за физическата близост/дистанция. В различни точки на света от 2020 г. 
до момента периодично се въвеждат изисквания, свързани с придвижването, 
дезинфекцията, носенето на предпазни маски и шлемове и спазването на от
стояние от другите. В ранните етапи на кризата много държави, сред които и 

2 В смисъла, в който това понятие се използва в социалната психология.
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България, въведоха ограничения, които включваха затваряне на публични ин
ституции и пространства. Бяха отправяни препоръки за домашна изолация и 
избягване на контакт с хора извън домакинството.

Не е изненадващо, че именно този аспект от управлението на кризата е и 
сред найизследваните теми в областта на социалната психология и психично
то здраве. Поради неочакваното възникване и бързото развитие на събитията 
малка част от проучванията засягат ранните етапи на кризата, а използваните 
изследователски подходи са предимно насочени към набиране на количествени 
данни. След средата на 2020 г. броят на научните публикации по темата рязко се 
увеличи и може да се каже, че тази тенденция продължава в световен мащаб и 
към момента. По отношение на мерките, свързани с пандемията, водеща тема 
в проучванията са ограниченията в придвижването и затварянето в домовете 
(т. нар. социална изолация, която е пряко породена от физическото дистанцира
не). Поставя се акцент върху дългосрочните последици и негативните ефекти 
на изолацията върху психичното здраве. Някои автори посочват, че „социално
то дистанциране и мерките по карантиниране, които се въвеждат по време на 
пандемията от COVID19, могат да доведат до проблеми с психичното здраве“ 
(Bauer et al., 2020). Изследвания показват например, че карантинирането е пси
хологически стресиращо преживяване, при което родителите могат да пренесат 
своя дистрес върху децата, както и да започнат практикуване на неадекватни 
родителски поведения. От своя страна това може да окаже сериозни негативни 
последствия върху семейството, включително проява на симптоми на посттрав
матичен стрес у децата (Demaria and Vicari, 2021). Според други автори мерките 
за оставане по домовете са свързани с повишаване на тревожността за здравето, 
притеснения за финансовото състояние и усещането за самота (Tull et al., 2020).

Полово специфичните роли в родителството се оказват важно изследова
телско поле във връзка с разглежданата тема. Например в проучване върху ра
ботещи жени във Великобритания се подчертава, че „пандемията от COVID19 
се е отразила на жените по уникален, полово специфичен начин, особено по 
отношение на техния традиционен статус на мениджъри на домакинството“ 
(Adisa et al., 2021). Авторите анализират ситуацията от позициите на теорията 
за социалните роли и стигат до заключение, че необходимостта от изпълне
нието на домашни и служебни задължения едновременно и на територията на 
едно и също пространство (дома) намалява способността да се поддържа ба
ланс между работа и личен живот и затруднява разграничаването на ролите. В 
същата публикация се говори за появата на „вътрешен ролеви конфликт“, който 
може да се приеме за специфичен при жените. Разглежда се също претоварва
нето, възникващо в резултат на работата от дома по време на локдаун, в съчета
ние с традиционните домакински задължения на жените и необходимостта от 
полагане на допълнителни грижи за децата (включително необходимостта от 
помощ за учениците при дистанционно обучение). Ж. Фенг и К. Савани (Feng 
and Savani, 2020) изследват 286 работещи мъже и жени от САЩ, които са има
ли променен режим на трудова заетост поради мерките, свързани с COVID19. 
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Проучването показва, че по време на домашната изолация жените съобщават за 
значимо намалени продуктивност и удовлетвореност от работата в сравнение с 
мъжете. Още пообезпокоителни резултати споделя екипът на Б. Майер, бази
райки се на проучване върху работещи лица в Германия. Те констатират, че пан
демията оказва значим ефект по отношение на интензивната умора при жените:

Данните показват също, че въвеждането и премахването на мерките за 
домашна изолация влияят върху изтощението и че майките, които ра
ботят от вкъщи, докато институциите за детска грижа са затворени, са 
особено изтощени. Автономността в работата и подкрепата на партньо
рите смекчават някои от тези ефекти. В обобщение, психичното здраве 
на жените е посилно засегнато от пандемията, отколкото това на мъ
жете... интервенциите, насочени към смекчаване на психологически
те последици от пандемията от COVID19, трябва да бъдат насочени 
конкретно към жените (Meyer et al., 2021).

Възрастните и самотни хора са разглеждани като особено уязвима група 
в условията на физическа и социална изолация (Gorenko et. al, 2021), както и 
хората с хронични физически заболявания или когнитивни нарушения (вж. 
GoodmanCasanova et. al., 2020). Поставя се акцент върху превенцията и фак
торите, благоприятстващи справянето в новите условия. Социалната подкрепа 
играе положителна роля по отношение на успешната адаптация към мерките 
за социално дистанциране, поемайки функцията на буфер, който предпазва от 
усещане за самота и изолация (Li and Xu, 2020). Според изследване в Иран 
социалната подкрепа при определени условия има положителна връзка със 
склонността да се спазват мерките за затваряне по домовете (Paykani et. al., 
2020). Има и данни за влияние на определени социалнополитически фактори 
върху спазването на мерки за физическо дистанциране. Например проучване 
в Австралия показва, че социалната идентификация играе важна роля в това 
отношение (Cárdenas et al., 2021).

Във връзка с преодоляването на последиците от социалната изолация и 
чувството за самота достъпът до технологии започва да придобива голямо зна
чение в новата ситуация (вж. Saltzman, Hansel and Bordnick, 2020), тъй като се 
превръща във водещ канал за съхранение на социалните връзки и оказване на 
подкрепа. Друг фактор за успешна адаптация се оказва физическата активност 
(Bauer et al., 2020).

Наред с акцента върху рисковете и превенцията на негативни последици 
редица автори отбелязват, че мерките, свързани с домашна изолация, могат да 
доведат и до задълбочаване на междуличностните отношения в домакинствата, 
например укрепване на връзката родител – дете (Achterberg et al., 2021). Про
учване върху преживяванията на работещи жени по време на локдауна във Ве
ликобритания отчита, че „затварянето е способствало за преоткриване на се
мейните ценности и близостта“ (Adisa et al., 2021). Има и данни, че наличието 
на силна кохезия е свързано с интензивно преживяване на благополучие при 
бащите в семействата (Vandeleur et al., 2020).



264

Като цяло в научната литература са малко изследванията, които се фокуси
рат върху субективните преживявания в дълбочина в условията на нововъзник
ваща криза. Изключение в това отношение прави качествено изследване на Е. 
ПауноваМаркова, публикувано на английски и проведено в първите седмици 
от извънредното положение сред 200 майки на деца от възрастовата група от 0 
до 4 г. (PaunovaMarkova, 2020). Тя констатира, че в ранните етапи на кризата 
найчесто срещаната трудност за тази група е била невъзможността детето да 
бъде на открито, последвана от липсата на социални контакти и ограниченост
та на майката да излезе. Всички изброени затруднения са преки последици от 
мерките за физическо дистанциране и са свързани с различни възприемани за
плахи. 

Цел и контекст на настоящото изследване

Представеното тук проучване се фокусира върху въпроса „Какви бяха пре
живяванията на субективно ниво, след като традиционният код на простран
ствените значения бе конфронтиран в кризисната ситуация?“. Целите включват 
проследяване на първите реакции и очертаване на евентуални индивидуални 
различия или типични модели на осмисляне на промяната в социалните норми 
през ранните етапи от кризисната ситуация.

В периода от 13 март до 13 май 2020 г. в България бе обявено извънредно по
ложение с цел да се ограничи разпространението на инфекцията от COVID19. 
Предприетите мерки бяха безпрецедентни по своя обхват и характер, като голя
ма част от тях включваха изисквания за спазване на физическа дистанция и/или 
ограничения в придвижването, включително3:

•	 работа от дистанция; 
•	 работа на хранителни магазини, аптеки, банки и др. учреждения при 

дезинфекция и спазване на дистанция от 1,5 м между посетителите;
•	 затваряне на училища, молове, барове, дискотеки, търговски центрове, 

кина, ресторанти, фитнес зали;
•	 ограничения за посещението на планини, паркове, детски площадки и 

практикуване на спорт на открито;
•	 режим с КПП на входовете на големите населени места;
•	 задължение за носене на маски на открито/закрито.
Освен изброеното погоре всички граждани, пристигащи от Италия, Испа

ния, Иран, Южна Корея и Китай, бяха поставени под задължителна 14дневна 
карантина.

3 Изброените примери за мерки са въвеждани с различни нормативни актове и са 
с различна продължителност в рамките на извънредното положение. Заповедите са пуб Заповедите са пуб
ликувани в пълен текст в сайта на Министерството на здравеопазването. Достъпен на: 
https://www.mh.government.bg/bg/normativniaktove/zapovedipravilnitsiinstruktsii/?from_
date=12.03.2020&to_date=16.05.2020 [15 септември 2021]
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Метод, участници и процедура на изследване

Индивидуалните реакции и субективните преживявания, свързани с мер
ките за физическа дистанция, са изследвани с помощта на дневници, попъл
вани в електронна платформа от доброволци в периода от 23 март до 27 април 
2020 г. Общо в платформата на проучването са регистрирани 61 доброволци. 
След отсяване на неактивните профили за целите на настоящата публикация 
са селектирани дневниците на 38 участници с общо 409 дневни записа. След 
приравняването на датите в общ календар дните варират от ден 10и (23 март) 
до ден 45и (27 април) на извънредното положение в страната.

За участие в изследването са отправени отворени покани чрез социални 
мрежи и институционални страници в интернет, като изискването бе добровол
ците да са пълнолетни. Отзовали са се 32 жени и 6има мъже. В дневниците са 
отбелязвани различни локации, като найголяма част са посочили, че към мо
мента на извънредното положение се намират в София (общо 18 души). Учас
тниците от други населени места са посочили: Пловдив, Варна, Русе, Стара 
Загора, Шумен, Гоце Делчев, Божурище, с. Кочериново, с. Чехларе, с. Стамбо
лово, с. Владо Тричков, „вила в Подбалкана“4, а 4ма души не са посочили мес
тоположение. В анализа са включени и трима доброволци, посочили локация 
извън България, поради възможността техните текстове да представят различна 
гледна точка към темата за дистанцията в кризисната ситуация.

Процедура: В условия на анонимност участниците са поканени в рамките 
на 30 дни от регистрацията си в електронната платформа да описват свои автен
тични преживявания от деня в следната структура:

1. Описание на основни дейности от деня (по часови диапазони).
2. Описание на значимите обществени събития от деня (в свободен текст).
3. Описание на значимите събития в личен план от деня (в свободен текст).
4. Поле за други коментари.
Честотата на дневните записи се определя от участниците (найкраткият 

дневник е от 1 ден, найдългият е с 28 попълнени дни). Дължината и структура
та на текстовете се определят от участниците.

Анализ на текстове

Получените текстове са подложени на контент анализ с цел:
•	 да се определи количественото присъствие на теми, свързани с физичес

кото дистанциране и отнасящите се за него мерки;
•	 да се изследват и групират тематично индивидуалните преживявания, 

свързани с мерките за физическо дистанциране, включително субективните 
смисли и значения, както и специфичните емоционални реакции, които участ
ниците в изследването са проявили във връзка с тези мерки.

4 Част от участниците посочват, че са с местоживеене в големи градове, но са се пре
местили във вили/селски къщи поради наложените мерки.
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Количествен анализ на съдържанието
на дневници за индивидуални преживявания:

Количественият анализ е извършен върху корпус от текстове с общ обем от 
118 658 думи. Резултатите показват, че темата за мерките и налагането на фи
зическа дистанция е основна сред описваните обществени събития. Честотата 
на употреба е показателна в това отношение. Думите са обединени в три семан
тично свързани тематични гнезда, първото от които е посветено на мерките в 
новата ситуация, второто – на заболяването само по себе си, а третото – на дис
танцията и (ограниченията в) придвижването, включително често срещаната 
тема за преживяването на дома като „затвор“. В скоби е посочена честотата им 
в корпуса от текстове:

Мерки: новини (156), маски (72), карантина (69), мерки (64), заповед (14), 
забрана/и сродни думи/ (18), глоба (12);

Коронавирус: коронавирус (52), Ковид-19 (6), Covid-19 (10), болест (10), 
зараза (15), заболяване (11), пандемия (21);

Затвор/и сродни думи/ (43), дистанция/и сродни думи/ (33), разстояние 
(11), близо (31)/далеч (18).

В сравнителен план Фигура 1 показва как проследените семантични еди
ници биха се съпоставили със списък от найчесто срещаните съществителни 
имена в раздел разговорен/художествен стил според Честотен речник, извле

Фиг. 1. Съпоставка на списък с найчесто срещани съществителни имена в Честотен 
речник на българския език (БНК) в раздел „Художествен/разговорен стил“ и честота 

на проява в текстовия корпус на настоящото изследване
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чен от Българския национален корпус (БНК)5. Количествените натрупвания 
в корпуса от текстове на настоящото изследване свидетелстват, че мерките, 
вирусът и дистанцирането са били много често срещани теми. Голяма част 
от свързаните с тях понятия в дневниците са били с повече натрупвания от 
обичайни за жанра съществителни като година, момче, жена. Също така пра
ви впечатление, че доброволците са използвали с висока честота думи като 
живот и приятел. 

Качествен анализ на съдържанието на дневници
за индивидуални преживявания:

Текстовете на дневниците бяха подложени на семантичен анализ, при кое
то откъсите, отразяващи субективни реакции и специфични смислови нюанси, 
свързани с физическото дистанциране, бяха селектирани и групирани тематич
но на базата на експертна оценка. В резултат на групирането се обособиха раз
лични варианти на реакция.

Вариант 1: Конфронтация със стереотипа – описание

Първата група примери отразява традиционното разбиране за дистанция
та и ограниченията, познато в културата и психологията. Тези реакции се ос
новават на знанието, че в общоприетия смисъл нормата предполага общуване 
лице в лице; близостта е споделеност; празниците насърчават събиране и пр. 
Аналогично – дистанцирането се възприема като нещо противоестествено за 
обичайния социален ритъм на ежедневието. В крайните си форми изолацията е 
приемана като наказание, за което често свидетелстват и мотиви в текстовете, 
насочващи към преживяване на оставането в къщи като изгнание, заточение, 
затвор. В психологически план тези реакции са свързани с набор от различни 
емоционални преживявания, които остават изцяло в негативния спектър, като 
в поумерените си форми те са свързани със затруднения в ежедневието, с усе
щане за объркване и изненада. В найинтензивния си вид този вариант на реак
ция се асоциира с висока тревожност, гняв и фрустрация или тъга. Примери за 
текстови фрагменти с подобно съдържание са представени в табличен вид (вж. 
Табл. 1). По естествен път този тип реакция се свързва и с носталгия по изгубе
ните традиции и нарушената норма на обичайното ежедневие.

5 Ползвани са данни от Честотните речници на българския език, извлечени от БългарПолзвани са данни от Честотните речници на българския език, извлечени от БългарЧестотните речници на българския език, извлечени от Българ
ския национален корпус (БНК), който е найголемият систематично създаден и представи
телен корпус за българския език. Настоящите речници отразяват честотата на употреба на 
лексикалните единици в Корпуса (версия на БНК: декември 2011). Секция по компютър
на лингвистика в Института за български език към БАН, Български национален корпус 
(БНК), http://dcl.bas.bg/frequency.htm [15. 09. 2021]
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Таблица 1. Вариант 1: Конфронтация със стереотипа – примери от дневниците за 
доминиращи преживявания и емоции

Вариант 1:
Затруднения, 
объркване, 
изненада

„Няма как да ида на фризьор, чудя се какво да правя с косата 
си.“6

„Станах рано и излязох навън. Бях на интервю в телевизията и 
когато влизах в чакалнята, видях жени с бели дрехи и маски и 
първата ми мисъл беше: защо има лекари тук? Оказа се, че не са 
лекари.“

„… в стейхоум режим, все едно съм във вакуум, в който важат 
други правила.“

„... мисля, че живеем в измислена реалност, кой има интерес 
от това да не излизаме от вкъщи с месеци и да не работи 
икономиката.“

„Към момента найголямата трудност, която изпитваме, е 
невъзможността за спортуване навън. Аз практикувам активно 
колоездене, а партньорката ми функционални тренировки.“

Вариант 1:
Страх, тревога

„Всеки ден се намира по нещо, за което да се тревожа. Може 
да е заради майка ми, която е далече и на която ѝ е трудно да 
бъде сама; друг път е заради социалния живот на първородния 
ми син, който и без карантината много куцаше, а сега съвсем се 
задълбочиха трудностите и самотата му...“
 
„Само това ми тежи, вчера на улицата, на пешеходна зона, детето 
ме погледна и ми каза: „Може ли за съвсем малко да се пусна 
и да потичам?“. Това е ужасно. Не искам да си счупя детето. 
Потича след гълъбите и след сянката си и за десерт рисувахме с 
тебешири по стените на терасата.“

„Малко съм притеснена за дъщеря си, днес пак е в крайни 
емоции. Определено не ѝ се отразява добре изолацията. А тя 
все пак излиза и с кучето, иска тя да пазарува. Разбира се, не 
ѝ отказвам, знам, че са важни за нея тези 5 мин. навън. А е и 
добро дете и спазва всички препоръки, но се притеснявам за 
емоционалното ѝ състояние.“

6 Публикуваните примери представляват фрагменти от автентични текстове на участ
ниците. Единствената намеса на автора е била в отстраняване на технически и буквени 
грешки за постигане на подобра четивност на текста.
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Вариант 1:
Фрустрация, 
гняв и тъга

„Заради карантината и мерките, които следва да спазваме, аз не 
мога да отида и да прегърна тези близки. Да, аз говорих и показах 
с думи своята подкрепа, но за мен прегръдката в такива моменти 
е много важна. Надявам се, че всичко ще мине безпроблемно и 
след карантината ще се видим всички. Днес обаче съм много 
тъжна и разстроена.“

„Нямам ясна причина да искам да съм вън и с хора, но го искам. 
За анархист като мен е ужасно някой да ограничава свободата ми, 
било то с цел да предпази живота ми. Нямам свободен избор – 
нещо, в което вярвам.“

„Онзи ден, когато говорих с леля ми (77 години), ѝ споделих 
мнението си, че не трябва на възрастните хора категорично 
да се забранява да излизат. Моята логика беше, че има хора, 
за които излизането е найважната част от деня им и които 
дори може да не считат живота си за смислен, ако не могат да 
излизат. Смятам, че трябва да им се даде възможност сами да 
решат дали искат да поемат риска и всъщност кой риск е по
голям за тях.“

Вариант 1:
Тъга по 
нарушените 
традиции и 
нормата

„Всяка година на Лазаровден ходим на литургия и после оставаме 
в храма, за да помагаме с върбичките – подреждаме, събираме, 
разделяме, чистим. Това е наша семейна традиция, а после се 
разхождаме. Тази година няма да има върбички, защото... няма 
да има.“

„Предстоят Светли празници, но няма явно да се събираме.“

„Искам другата година да съм със семейството си на Великден! 
Да има аромат на рози и козунак.“

„Усещам и лека тъга, понеже ми се ходи на пазар по магазините 
за дрехи и ми се излиза с приятели на кафене или в парка 
на разходка, или на гости. Вече нямам търпение да мине 
извънредното положение, честно казано.“

Продължене на таблица 1
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Интересно е, че този вариант на реакция, изглежда, е бил найвидим за оне
зи участници в изследването, които живеят в чужбина. В техните наблюдения 
от дистанция на това как българите преживяват мерките, са отбелязани ясно 
негативни емоции:

Много неща в обществен план ме притесняват напоследък. Притеснява 
ме, че хората в България не успяват да издържат на тежестта от каран
тината и вече губят смисъл в спазването ѝ...

В някои примери е откроен черният хумор спрямо мерките за физическа 
дистанция:

Колегите... разказваха вечерта за своите виждания за ситуацията в Бъл
гария и Щаба и за новите мерки, които се въвеждат. Напомни ми за 
мизерията и безнадеждността, която надвисва лесно над България, на
помня и вътрешната бедност на душата в хората. Продължиха с шеги 
и тук вече се смях с глас, поне е супер забавно и има почва за безумен 
черен хумор. 

Друг аспект от гледната точка на участниците в чужбина е възможността да 
сравняват различните модели на управление на кризата и различните ресурси, с 
които разполагат държавните системи:

Като цяло се чувствам посигурна да живея тук засега, отколкото в ня
кои други европейски държави. Дори може би предпочитам тук, от
колкото в България в момента, от това, което чета и виждам. Макар че 
двете страни засега са с подобни статистики.

В това отношение примерите отново отразяват реакции, тематично свърза
ни с Вариант 1: „Чувствам се благодарна, че не са ни забранили да ходим сред 
природата тук, както е в България! Лудост! Аз бих се поболяла само от това, не 
ми трябва пандемия!“.

Вариант 1 – обобщение

Утвърденият културно (и биологично) стереотип, чрез който разбираме 
и управляваме дистанцията си спрямо другите като психологическа и емо
ционална свързаност или липса на свързаност, е конфронтиран от мерките 
за ограничение на COVID19: това е ситуация на фрустрация, която поражда 
естествени индивидуални реакции под формата на объркване и съпротива (на 
поведенческо ниво) и емоции, свързани с гняв (срещу вируса и мерките), тъга 
(по изгубените традиции), вина (невъзможност да изпълниш синовните си за
дължения/задълженията към близките), създава или активира вече съществу
ващи страхове, тъй като действителността се възприема като функционираща 
„извън нормата“.
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Вариант 2: Адаптация/приемане – описание

Алтернативен вариант на реакция спрямо мерките за физическа дистан
ция се среща в примери от текстовете, свързани с приемането на ситуацията 
в новия формат. При част от участниците, изглежда, това се е случило много 
бързо (т.е. изцяло липсват примери за друг тип преживяване). Трябва да се 
отбележи, че в повечето дневници се срещат примери както за реакции от 
този тип, така и за преживявания от Вариант 1. При някои от индивидите тези 
смесени преживявания и амбивалентни емоции спрямо ситуацията са продъл
жили до края на участието им в изследването, но има случаи, в които ясно се 
вижда преход от реакции, описани във Вариант 1, към адаптация и приемане. 
Примери за приемащо поведение, както и описание на интересни смислови 
инверсии, които настъпват при Вариант 2, са приложени в текстовите фраг
менти от Таблица 2.

Таблица 2. Вариант 2: Адаптация и приемане – примери от дневниците за домини-
ращи преживявания и емоции

Вариант 2:
Приемане на 
физическата 
дистанция като 
норма (поведение в 
ежедневието)

„Приех идеята, че ще нося маска. Не ми се плащат глоби…“

„За първи път носих маска. Поудобно е, отколкото си мислех.“

„Иначе спазването на засилена хигиена (миене на ръце със 
сапун или спиртов гел) и носенето на маска навън вече са ми 
повече в навиците.“

„Ставане и приготвяне за църква, наложи ми се да гладя 
любимите маски :) Литургия за Вход Господен, прекрасно беше! 
Благодаря ти, коронавирус, беше прекрасна служба, дълга, тиха, 
смирена, с внимание <3 Прекрасно, после следваше разходка до 
аптека. По улиците всички с маски.“

Вариант 2:
Инверсия във 
всекидневния код 
на междуличностно 
общуване: 
дистанцията е израз 
на любов

„С баба Танче постояхме до 6 часа. Много си говорихме. Хубаво 
беше. Не се целунахме обаче и стояхме далече един от друг...“

„Синът ни от няколко дни се е изолирал на друг етаж от къщата, 
за да не ни зарази. Днес го срещнах и понечих да го целуна, но 
той ми направи забележка. Добро дете.“

„... колегите са подложени на стрес, а вечер някои от тях не 
прегръщат близките си с цел да ги предпазят.“



272

Вариант 2:
Традиционният 
код на общуване е 
причина за поява на 
вина и срам

„Размениха с ОАЕ два самолета храна за медицински 
консумативи и маски. Нашият представител беше без ръкавици, 
но си протегна ръката и се ръкува, домакинът му нямаше какво 
да направи пред камерите. Много срамна картина.“

„След вчерашните събития и тръгнали хора към страната в разрез 
със забраната сега затвориха София. Не че ме вълнува, защото 
не сме и помислили да пътуваме към родния ми град. Първо, за 
да спазим наложените ограничения и да предпазим родителите 
ми. Второ, защото смятаме, че всеки носи отговорност към 
всички останали. Жалка картинка обаче се наблюдава в част от 
населението. Явно решили, че са по големи тарикати от другите 
и за тях ограничения не важат. Жалко, тези хора трябва да учат 
децата си и да им дават пример.“

Вариант 2:
Инверсия във 
всекидневния код 
на междуличностно 
общуване:
Страх от другите. 
Физическата близост 
като липса на 
емпатия.

„... на излизане (от супермаркет) изпитах първото истинско 
притеснение... когато се озовах буквално притисната от 
устремена навътре тълпа от възрастни хора. Никога не 
съм виждала такова нещо. По принцип съм изключително 
чувствителна към прекалено доближаване на чужди хора, а сега 
дори нямах количка за защита, бях я оставила вече, останах без 
думи. Само успях да извикам: „Какво правите бе, хора“, и видях 
вперени в мен неразбиращи очи. Добре, че разпоредителката 
веднага ги разгони. Изпитах неистов пристъп на геронтофобия 
към наистина застрашителната безмозъчна тълпа... Гледам 
репортажи от пазари и паркове в София, същото безумие, 
същата тъпа самоувереност и пълна липса на грижа за другите.“

„… А в магазина една майка и две деца на около 4–7 години, 
нито спазват дистанция... наглостта не признава болести, 
ограничения.“

Вариант 2: 
Традициите са 
неприемливи

„В „Света Неделя“ причастие с една и съща лъжичка, пълно 
мракобесие.“

„Днес е Цветница, празник, който в последните дни предизвика 
много спорове заради спазването на карантината. С радост 
видях, че повече хора са се съобразили с препоръките и не са 
отишли масово на църква.“

„Възкресение Христово – смесени чувства на вяра и традиция 
и омерзение от поповете, които пускаха хората в църквите... 
усещане, че традициите не са това, което са.“

„Не мога да повярвам и не искам да повярвам, че има толкова 
много хора, които абсолютно не спазват мерките заради 
религията си. Това ме отвращава, буквално. Знам, че ставам 
вече циничен, но тези хора истински ме отвращават. Разбирам, 
че това е техният начин да се справят със ситуацията, че 
имат право да изповядват страховете си, но не и с цената на 
общественото здраве.“
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Вариант 2 – обобщение

При този вариант на реакция утвърденият стереотип се обръща в новата 
ситуация – дистанцията придобива нови (контраинтуитивни) значения. Между 
найблизките физическото дистанциране започва да носи смисъла на грижа и 
обич. Във формалния социален етикет на общуване незачитането на физичес
ката дистанция се превръща в индикатор за липса на емпатия или липса на 
култура (възпитание). В тези примери се наблюдава инверсия на смислите, като 
в редица дневници се поява и мотивът за самотната разходка: 

„От 16 до 17 въпреки забраните излязох на разходка извън селото, сред 
природата, където няма хора. Не срещнах никого, докато бях на въз
дух... кратка разходка сред природата, без срещи с хора“.

Често текстовете описват безлюдните места като привлекателни:
„Найхубавото нещо, което ми се случи днес, е, че излизах. Ако не беше 

толкова студено, нямаше да имам нищо против да си удължа пътя от вкъщи до 
супермаркета и да се насладя на празните улици, снежните дървета и падащите 
снежинки и слабата светлина, напомняща ми на рок бар, в който бих пила един 
Джак... Мечти...“.

В тези случаи мерките за физическо дистанциране не се разглеждат толкова 
в качеството им на социално ограничение, акцентът в тези разкази е желанието 
да се движиш или да си извън дома. Друг важен аспект е, че поведенческият код 
на междуличностно общуване бързо започва да се променя – отдалечеността от 
другите носи комфорт и спокойствие, а неподдържането на физическа дистан
ция предизвиква страх и гневни реакции.

Вариант 2.1. Опит за трансформация – описание

В рамките на модела на реагиране спрямо мерките, представен във 
Вариант 2, може да се открои и допълнителна разновидност, свързана с опита 
на някои участници да осмислят промяната като някакъв тип преход. Тази 
нагласа – макар и значително порядко срещана – е интересна, тъй като е свър
зана с идеята за осмисляне на ситуацията като развитийно преживяване на 
индивидуално или групово ниво. Условно тази разновидност може да бъде 
описана като Вариант 2.1., а примери за нея са представени чрез цитати от 
текстове в Таблица 3. 
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Таблица 3. Вариант 2.1: Ограниченията като развитийно преживяване – примери 
от дневниците за доминиращи преживявания и емоции

Вариант 2.1.:
Опит за 
трансформация

„Вярвам, че всичко ще отмине до лятото и наистина българското 
силно слънце ще унищожи вирусите. Но ще е хубаво все пак, ако 
поизчистим държавата си и българинът съхрани наложените му 
хигиенни норми и след епидемията.“

„Мисля си, че това изпитание е трябвало да го преживеем. 
Защото човечеството много прекали – с алчността, лакомията, 
самозабравата, замърсяването на природата.“

„Работата от вкъщи започва да ми харесва, найвече заради 
възможността да съм поблизо до децата си... Много се сближих 
със собствените ми деца. Започнах да ги разбирам подобре, да 
оценявам повече постиженията им в растежа и това как се справят 
със ситуацията.“

„За някои тази изолация е „наказание“, но за мен е възможност да 
бъда повече време с децата си, макар и да имам много работа. Днес 
за пореден ден имах възможност да видя колко фалшиви хора има 
около мен. Когато сме на работа в офиса, виждаш игрите на някои 
колеги, но като че ли не си толкова впечатлен от тях, защото има 
заобикалящ шум и други действия. Сега, когато съм в една почти 
стерилна обстановка, много ясно изкристализират фалшивите опити 
за внимание, за любезност и т.н. Замислих се, че изолацията е един 
добър шанс да си направя заключения за близко заобикалящите ме 
колеги.“

„Гледам да съм полезна и продуктивна. Приемам времето вкъщи 
като възможност за правене на повече неща.“

„Говорихме си за отношенията ни към ситуацията, какъв може да е 
смисълът на това. А. сподели как първо е била в отричане, после е 
била ядосана и шокирана, той като доходите ѝ са намалели с 99%, 
както каза тя. Сега обаче вижда повече възможности и е решила да 
се възползва от времето да изгради онлайн курс на услугата, която 
предлагат. Звучеше обнадеждена. Беше ми приятно да си говорим с 
нея за това, повече, отколкото с други хора например, които са само 
по фактите и чисто биологичното измерение на случващото се.“

„Замислих се, че явно страховете ми пречат да обичам истински. 
Сред тази карантина май имам шанс да се изправя срещу всички 
страхове, които имам. Страхът от затваряне, страхът от брат ми, 
страхът майка ми да не страда и да не умре. Дано успея да използвам 
възможността да ги преодолея.“

„Наслаждавам се на почивката, много мечтая, планирам, правя 
стратегическо развитие на бизнеса. Възприемам ситуацията като 
възможност за развитие, осъзнаване, наслаждаване и благодарност 
на всичко, което имам, смирение, свиване. Изумителни времена!“
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В тези случаи обединяващ мотив в текстовете е, че освен приемането при
съства и идеята, че мерките и „новото нормално“ ще доведат до някакъв по
зитивен опит под формата на утвърждаване на нови или до освобождаване от 
стари ценности и поведения. Спектърът на очакванията е доста широк – като 
се започне от конкретни практики по опазване на здравето, развитие на нови 
бизнес и житейски практики и се стигне до морално и житейско съзряване на 
ниво индивид или общество.

Вариант 2.1. – обобщение

В културната традиция има примери, при които временното физическо 
дистанциране е кризисен момент, през който индивидите преминават по пътя 
на своето съзряване (такива са често ритуалите по инициация, аскетични епи
зоди с цел постигане на просветление и др.). В психологията тази идея обик
новено се пресъздава през призмата на постигането на автономия (отделяне от 
родителската закрила) и обратния процес (стремежа да се върнеш към етапа на 
пълна сигурност и зависимост/към майчината утроба, проявен чрез поведен
чески регрес). Доколко тази функция на физическото дистанциране от другите 
като катализатор на индивидуалното съзряване може да бъде използвана по ана
логия за развитийни цели в ситуацията на пандемия? Това е въпрос, на който е 
рано да се търси еднозначен отговор. Но със сигурност данните от изследването 
на субективните възприятия показват, че още в ранните етапи на ситуацията е 
имало индивиди, които са били склонни да демонстрират такава нагласа. Ха
рактеристиките на различните варианти на реакция, обособени в резултат на 
качествения анализ на съдържанието на текстове, са представени обобщено във 
Фигура 2 заедно със специфични реакции и емоции, обединявали тематично 
текстовете.

Фигура 2. Индивидуални преживявания, свързани с мерките за физическа 
дистанция: варианти
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Дискусия

Ясно се открояват два различни модела на възприятие и реакция, като 
при втория вариант (Адаптация) има вариация (наречена тук Опит за транс
формация). Различията се отразяват както в поведенията и емоциите, така и в 
смислите, които се приписват на физическото дистанциране в социалния свят. 
Описваните варианти биха могли да се интерпретират през позициите на раз
лични теоретични подходи и тяхното обяснение изисква понататъшна изсле
дователска работа. От една страна, възможно е появата на реакции, описвани 
във вариант 2.1., да се дължи на специфични характеристики на личността, 
като например повисоки нива на диспозиционен оптимизъм, отвореност към 
нов опит, адаптивност и др. Друга линия на обяснение може да бъде, че тази 
реакция е специфична стратегия за успешно управление на стреса в кризис
ната ситуация и спада към т. нар. проблемно фокусирани стратегии, които 
включват „изправяне срещу проблема и въздействие върху стресовия фактор 
за премахване на неговото влияние, както и промяна към собственото отно
шение към източника на стрес“ (РусиноваХристова и Карастоянов, 2000: 54). 
От друга страна, наблюдаваната динамика в текстовете на отделни участници 
показва хронологичен преход от реакции в спектъра на Вариант 1 до Вариант 
2.1. Един от видимите паралели, които могат да се направят в тези случаи, е 
с идеите на Е. КюблерРос за етапите на преживяване на загуба (вж. Кюблер
Рос, 2018) и с моделите на скръбна реакция, конструирани покъсно на база 
на нейните разработки.

Описаните тук разлики в реакциите спрямо мерките за физическо дистан
циране са наблюдаеми и днес в обществото ни. Настоящото изследване обаче 
показва, че тези различия са били налице още в ранните стадии на развитие на 
кризисната ситуация. Смисловите противоречия, които те пораждат, са пред
поставка както за задълбочаването на разделения между групи и индивиди с 
противоположни възприятия за ситуацията, така и за потенциално възниква
не на конфликти между носители на двата типа поведение (опити за възстано
вяване на традиционното срещу опити за трансформация и утвърждаване на 
„новото нормално“). В допълнение към изложеното на ниво обществени групи 
разминаването в значенията, които физическото дистанциране придобива в со
циалния свят, води до сериозни предизвикателства пред управлението на криза
та, породена от COVID19.
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