В опит за по-добър
провал
Станислав Додов

Неспокойни сме. Или по-точно –
тревожни. В свят, в който ти е внушено,
че всичко зависи от теб, битките за
прехрана, идентичност и смисъл се
преплитат в един все по-затягащ се
възел. И докато идеята за върховенство
на Свободния индивидуален избор се
натрапва за новата морална хомеостаза
на социалния организъм, тревогата ще
остане основно състояние на живота.
В режим на постоянна тревога и
в условията на сложна глобална
реалност, качването на големи групи
хора в един и същ bandwagon1 се
оказва не толкова мъчна задача. Докато
смисълът се разтваря в собствените
търсения на всеки един, сляпото
експлициране на ценности „За“ и
„Против“ други хора и формации
в социалнополитическото остава

единствен ориентир на идентичността.
Защото за това кое е добро и кое – не,
ни е дадено да съдим само според
думите на шепа самозвани „лидери на
мнение“ и отбрани технократи. И след
като сме направили псевдоизборите
в собствените си животи, изведнъж
се оказваме изправени пред серия
абсурдни псевдоизбори в живота ни
заедно - „За“ и „Против“ кого и какво сме,
в няколко непоносимо еднообразни,
предвидими и изкуствени антиномии. (А
онези, все още борещи се за прехрана
и идентичност могат само да се
съобразяват с вече взетите решения,
във все същия тревожен режим на
самосправяне.)

1
Bandwagon effect – понятие, разглеждано в
социалните науки. Описва явлението, при което
много хора са склонни да правят нещо или да
вярват в нещо, което правят или вярват други хора,
независимо от собствената им информация или
мотиви.
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Тревожни сме дори повече - ние,
хората зад dВЕРСИЯ, защото не можем
да се съгласим с подобен режим на
живот заедно. У нас, в България,
изкуствените антиномии са твърде
осезаеми – геополитическите на
Запада срещу Изтока, партийните
на националисти срещу странна
кохорта от либерало-консерватори,
и личностните, в зависимост
от това кой чия олигархична
върхушка мрази повече… Ако и
ние се ориентираме спрямо точно
тези противоположности, провалът е
предварително подсигурен. Защото
знаем, че за да се поддържа властта
на една от идентичностите във всяка
от тези антиномии, публичното тяло
постоянно, без да може да си поеме дъх,
бива изправяно на медийната арена, за
да се сражава с нови и нови призраци
на и без това победените противници.
Не искаме да излизаме на тази арена,
предварително в ролята на призрак.
А един призрак присъства без почивка
на българската медийна арена. Преди
това може и да е бил „призракът на
комунизма“, но, доколкото провалът
му остава все по-назад във времето,
хегемонията на провалилите го изисква
систематичното му превръщане в
„призрака на лявата идентичност“.

И наистина, лявата идентичност, лявото
мислене изобщо броди като призрак в
обществените реалности в България.
Едно изказване на Калин Янакиев по
време на събитието по повод първия
брой на списание „Conservative Quarterly” на Института за дясна политика
е забележително в тази посока: „Аз
мисля, че в България има едно много
дълбоко заседнало ляво, на което
трябва да се противодейства.“ Какво
е това „ляво“, как е „заседнало“ и какво
означава „да се противодейства“ за нас
остава мистерия. Сигурни сме обаче,
че всяко материализиране на лявото
мислене като автентично мнение или
действие на човек или група е и ще
бъде светкавично санкционирано
по силата на съществуващите
псевдоразграничения. Да си ляв у нас
днес е приравнено до ужасяващите
измерения на „бесепар“, „сталинист“
и „путинист“. И политическият ни
език е явно достатъчно обеднял,
за да е възможно някой да
свежда идентичностите често до
„антикомунист“ и „комунист“.
А, в крайна сметка, борбата
тук наистина е на ниво език. С
dВЕРСИЯ искаме да опитаме „да
отклоним“ инертните изказвания
от съществуващите антиномии,
застъпвайки се за регулярен,
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независим и критически изказ. Не
можем да се отървем от усещането, че
в публичното пространство има значим
дефицит на определени мнения, който
ние искаме да запълним. При това без
никаква претенция отвъд собствените
стремежи на авторите като част от
колектив да се намесят в отделни
социални, културни и политически
реалности. И което смятаме за важно
- без никой автор да говори от името
на група, в която не е или от името на
кауза, която само приписва за обща,
т.е. все подходи, на който се наситихме
през последните няколко години.
Искаме да опитаме да създадем
едно разрастващо се и включващо
поле на нови наративи. Страхуваме
се, че думи като „демокрация“ и
„солидарност“, а ако щете и „промяна“
и „протест“, редом с много други, бяха
присвоени, подменени и клиширани
от притежателите на официалната
власт, големия бизнес и масмедиите.
По-лошото е, че говорещият, мислещият
през такива думи не може да съпостави
значенията, тъй като, на практика,
алтернативните такива са заглушени.
Алтернативните значения са задушени
в стаите на тесен кръг интелектуалци
и академици или са притиснати в
елитарни кръгове от посветени в
алтернативността активисти. Може би

за някои това е начин за създаване и
съхраняване на идентичността, но за
нас, ако не е споделена, тя ще остане
куха черупка. Затова dВЕРСИЯ избягва
маркетинговите тактики, следващи от
въпроса „Кого целиш?“ и опитва да е
проект, съзнателен за въпроса „Кого
изключваш – с езика, със средствата, с
действията си?“
Искаме да опитаме да уловим
сегашната несвобода – несвободата
на идентичностите, несвободата на
решенията, несвободата да се мисли
друг начин на живот заедно. Днес
несвободата идва опакована като
продукт за индивидуална консумация
на задължително-свободния избор при
всяка стъпка от биографиите ни. И което
ражда тревожността – без предписание
за употреба извън неизбежните “до две”
възможности.
С dВЕРСИЯ се опитваме да снемем
тази тревожност като формулираме
алтернативни перспективи към
минали, сегашни и бъдещи социални,
политически и културни проблеми и
като съграждаме нови или озвучаваме
стари, но нечути значения заедно с
всеки включил се читател и автор.
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Докато опитваме всичко това,
тревожността губи своето влияние
над нас. Така може би наистина
ще успеем да си представим един
друг начин на живот заедно. А ако
се провалим, ще знаем, че сме се
провалили по-добре от всякога.
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Решихме да посветим първия брой
на dВЕРСИЯ на думата “остеритет”, на
явленията и процесите, стоящи зад
нея. Не успяхме обаче да се справим
с асоциациите в звученето на думата
с някаква болест, с някакво състояние,
от което страда нещо живо. Затова
счетохме за ценно в следващите
страници да се фокусираме върху
съпротивителните сили, които това
състояние предизвиква в обществения
организъм - “Битките срещу
остеритета” - без да пренебрегваме
обичайно незачитаните по-задълбочени
диагнози. Когато завършихме броя,
само се убедихме, че последиците от
политиките на остеритет са не само
достатъчно мащабни, но и изцяло
показателни за господстващите в
момента политически, дори морални
ориентации, за да заслужават
подобаващо внимание.
Още в този първи брой читателят ще
може да открие няколко основни линии,
които искаме списанието да следва,
защото изразяват ценносите, спояващи
онова, което се надяваме да въплъщава
dВЕРСИЯ и занапред.
“Изоставени (в) грижи” е пример за
една линия, чрез която опитваме да
изкараме не “на светло”, а “на чисто”
идентичностите на онези групи хора,

дисциплинирани непрестанно през
серия от стереотипи. Тези групи,
разбира се, са много и различни обитават пространства, пръснати по
хоризонтала и вертикала навсякъде
около нас. Но това, което ги обединява
в нашите очи, е тяхното призрачно
присъствие - за тях не се говори, докато
не избухне някой скандал. Те не са обект
на особени законотворчески усилия,
още по-малко пък на някакъв медиен
интерес, и именно този вакуум
мислим, че трябва да привлича
критическия поглед. Задачата
обаче е трудна, защото и ние не сме
имунизирани от попълзновенията на
снизхождението, способно да заглуши
по-добре и от най-явната агресия.
“Да носиш общността в себе си” пък,
поне в този първи брой, изразява
едновременно две линии. Едната,
която искаме да продължим и занапред,
условно бяхме именували “Извън София
1000”. Тук изобщо не става дума за
тривиалното и станало оскърбително
разделение на “столица и провинция”,
колкото и да беше подсилвано то от
елитарните протести на 2013 г. Става
дума за образите и “общностните
биографии” на онези, които някак
мимоходом са отпаднали от медийните
класации през последните десетилетия,
понеже не са успели или не са пожелали
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да се вместят в калъпа на градския
българин с модерно европейско
самосъзнание и преобладаващо
космполитен начин на живот. Надяваме
се да разкрием разнообразието от
етнически, религиозни, социални и пр.
идентичности, присъстващи в България
- не самоцелно, а за да се види, че и
в тази перспектива натрапваните в
публичното пространство решения
и антиномии са най-често формули
за изключване на едни за сметка на
други. Това не би било възможно, ако
стане известно, че другите “присъстват”
- каквито са. Другата линия е по-скоро
експеримент, целящ да постави под
съмнение крайно конструктивисткия
и фрагментиращ маниер, с който сме
свикнали да формираме моралния ни
живот.
“Неолиберален инструментариум Европейска столица на културата” е
по-специфичен и експертен принос
за броя, който ни позволява да видим
процесите и механизмите на случване
на една наднационална инициатива
през една по-критическа призма. Тази
инициатива се оказва добър пример за
това по какъв начин е възможно едно
начинание, претендиращо да постига
повече сплотяване на (националните)
идентичности всъщност постига
обратното - на цената на високи приходи

за шепа хора и за сметка на стойностни
или потенциално стойностни културни
форми и проекти.
“Парчета история” са пръснати по
страниците на списанието. Останалите
мнения и коментари черпят от
историческите извори само с оглед
разясняване на днешните проблеми,
които искаме да съпоставим на или да
подсилим в публичния дневен ред. В
същото време, без да поставяме излишен
фокус, бихме искали да споделим знания
и трактовки по отношение на отделни
събития и личности от миналото, които
считаме за малко известни или просто
ценни за припомняне. Фрагментирано
и ненатрапчиво, точно както виждаме
присъствието на историята в живота
ни заедно, извън случаите, когато тя
бива инструментализирана за целите
на нечий политически проект.
Не на последно място стои и особеното
предизвикателство, което поехме
с рубриката “Фото-есе”. Искаме да
експериментираме, включително със
собствените ни способности - как
можем, със средствата на фотографията,
да правим критически разрези на
реалността? Връзките между тезите
на фото-есето и тезите на другите
статии предпочитаме да оставим на
въображението на всеки, до който
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стигнем, независимо как виждаме
самите ние тези връзки.
Може би читателят вече се е запитал
“Добре, ясно е от какво dВЕРСИЯ
отклонява, а към какво насочва?” Ако
обобщим горните редове, отговорът
ще звучи като - “Насочва към
опознаването и “позволяването”
на идентичности, “други” на
вече познатите и, в някакъв
смисъл, стандартизирани такива”,
“Насочва към повече солидарност
и общностност”, “Насочва към
опознаването на неизвестни или
търсенето на нови проекти за живот
заедно.”
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Годината е 2011. Земното кълбо се тресе
от бунтове. Милиони хора излизат от
самотния си свят. Окупират се площади,
изоставени постройки, университети.
На Синтагма, Пуерта дел Сол и Уол
Стрийт в многохилядни асамблеи
се обсъжда бъдещето. Бедняци с
неплатени заеми за къщите си,
рошави студенти без перспектива,
безработни от няколко години и
няколко дипломи, самотни майки,
нови хипстъри, стари хипари, стари
леви, нови леви, зелени активисти,
вегани, анархисти, синдикалисти,
хоризонталисти, феминисти,
комунисти, алтерглобалисти. 99%те процента срещу единия процент
свръхбогати. Всички скандират
„Няма да плащаме за вашата криза!“.
Проблемът е ясен: правителствата и
банките работят заедно и са зависими
един от друг, икономическата криза ги
свързва още повече и ги отдалечава
от обикновените хора.
Нека запазим оригиналното название
на явлението, събрало толкова
протестиращи из целия свят - остеритет.
Орязват се масово публичните разходи.
Вдигат се студентските такси, заемите
набъбват. Намалява субсидирането на
социалните сектори, покачва се опасно
безработицата. В Испания младежката
безработица достига близо 50%, в

другите страни тя е между 20 и 30%. (1)
Мантрата на неолибералните гурута
за вечното развитие на капитализма
се изпарява, а социалната държава е
отдавна забравена. Средната заплата
в САЩ е по-ниска отпреди трийсет
години, бедните са станали по-бедни,
богатите - по-богати. (2) Карл Маркс се
продава с многохилядни екземпляри.
Популизмът е на мода, а значението му
става все по-многозначно.
Младите отново излизат на сцената
и поемат отговорността за бъдещето,
доколкото могат. Дискутират оживено
неравенството, хардкор активистите
цитират спокойно Чомски, Ги Дебор, Тони
Негри и Субкоманданте Маркос. Новата
философска поп-звезда Славой Жижек
отскача от протест на протест. Средната
класа, студентите, академиците подават
ръка към работниците, безработните,
бездомните, имигрантите. Обикалят
квартали и се събират на безброй
местни асамблеи. Прякото обсъждане
се превръща в централен подход
като критика на представителната
демокрация, движенията целят всякакви
хора да участват, гласуват, говорят.
„Докато питаме, вървим!“, по сапатистки.
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Студентите - детонаторът
на събитията
Един от факторите за недоволството на
Запад е увеличаващата се безработица
и липсата на перспективи пред младите
хора. Ако предното поколение бе с
осигурен план за бъдещето - завършваш
университета и си намираш работа в
някоя корпорация, то съвременното
се оказва не на кръстопът, а пред
стена. Орязванията на публичните
разходи предизвикват масово
покачване на студентските такси,
голяма част от студентите, идващи

от по-неравностойни семейства,
изплащат огромни заеми или работят
на няколко места. Обстоятелствата са
ги радикализирали достатъчно. Както
отбелязва британският журналист Пол
Мейсън, лайтмотивът е: „Бъди сигурен,
че ще бъдеш по-беден от родителите
си!“ (3) И ако допреди кризата младите
учат, за да работят, то днес се налага
да работят, за да си платят таксите и
да учат.

Якобинци с лаптоп
Светът е свързан повече отвсякога.
Активистите общуват директно.
Протестните събития се организират
чрез Facebook и twitter, създават се
тайни групи в Мрежата, комуникацията
по време на шествия преминава
чрез кратки съобщения от един на
друг. Администраторът е новият
организатор, лидерите не искат да
бъдат наричани лидери, възникват
онлайн харизматици с хиляди

последователи - влиятелни създатели
на Facebook страници. На улицата
лидерът се нарича фасилитатор, чиято
роля не е да манипулира множеството,
а да спомага съорганизирането му.
Няма микрофони, няма мегафони на
събиранията, ораторства се кратко – до
три минути, ораторства се ясно, после
някак останалите препредават. Когато
един говори, всички говорят. Понякога
се получава развален телефон. И
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моментите на насилие, моментите
на първична радост, моментите на
солидарност се споделят вълнообразно

в социалните мрежи. Постепенно става
модерно да се бунтуваш.

Чили — левите са отново
на мода

Един от най-масовите антиостеритетни
протести в света е този в
южноамериканската страна Чили.
Организираните действия започват през
2011 и продължават до 2013 г. Преките
причини са неолибералните политики
на правителствата от Пиночет насам –
само 45% от учениците се обучават в
държавни училища, а по-голяма част
от университетите са частни, където
таксите са високи. Чилийците обаче
имат дълга традиция на гражданско
неподчинение. Още през 2006 г.

няколко ученика решават да останат в
училището си и да го блокират напълно.
Тогава правителството решава да
увеличи кандидатстудентските такси.
Раймонд Гутиерез, един от смелчаците
(с български корени), наскоро сподели
в дискусия в социалния център
„Аделанте“, че за да не ги изкарат навън,
изградили барикада висока поне три
метра от всички чинове и столове.
Скоро били подкрепени от връстниците
си и започнала национална ученическа
стачка. Над един милион ученици
излезли на протест! Събитията до
днес се наричат „Революцията на
пингвините“, заради черно-белите
униформи на децата-революционери.
Иначе пикът е през 2011 г., когато
ученици и студенти заедно излизат на
протести срещу политиката на остеритет
и приватизирането на образованието.
Стотици хиляди студенти окупират
университети, работниците излизат на
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половинмилионна стачка, учениците
блокират училища.
Най-ярката личност, откроила се сред
водачите на протестите, е Камила
Вайело. Харизматичната лидерка на
студентите, след която тича всяка
камера, с леко разчорлена коса, халка
на ноздрата и тиха усмивка. Член е
на Комунистическата партия, дъщеря

на активисти от лявата съпротива
срещу Пиночет. Колко странно за нас,
българите! Но за контекста в Чили да
си комунист означава да си във вечна
съпротива против десните управления.
Против преврата на военната хунта
от 1973 г., против диктатурата, против
убийствата на дисиденти. Иначе скоро
след протестите Камила става депутат,
само на 26 години.

Канадската пролет
През 2012 г. започват масови студентски
протести в Квебек, Канада. Причините са
планираното покачване на студентските
такси почти двойно в периода от 2011
г. до 2018. По-късно правителството
прокарва закон против протести на
публични места, което радикализира
участниците.
Хронологично политиката на остеритет
е следна: университетските такси са
замразени на 530 долара до 1990 г.
През 1994 г. вече са тройно по-големи,
а от 2007 г. се покачват ежегодно със
сто долара до 2012. (4) В същото време
неравенствата се увеличават. 86-те
най-богати хора в страната притежават
средства колкото 11 милиона канадци.
(5) През 2005 г. правителството решава

да намали бюджета за образование
и студентите организират първите
протести. Тогава възниква и познатият
днес символ – червен квадрат, показващ
съпричастност и съгласие с протестите
на студентите. Организаторите
на бунтовете, за разлика от други
съвременни движения, са Студентският
съюз – официалната организация на
студентите. В пика си движението успява
да мобилизира над половината от
всички действащи студенти в страната,
както и множество техни родители и
работници, постигайки замразяване
на повишаването на таксите.
Протестите в Квебек, освен с
многочислените шествия, се помнят
и с полицейско насилие, непознато за
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протестите у нас. Само до средата на
май са извършени над 1250 ареста. Един
студент губи окото си след сблъсъци с
полицията. На 18 май правителството
приема Специален закон 78, чрез който
се цели ограничаване на колективните
публични протести. Нарушителите
трябва да бъдат глобявани от 7000
до 35 000 долара, а организаторите
на събитията от 25 000 до 125 000
долара. Реакцията не закъснява и на
22 май над 300 000 излизат на шествие
против рестрикциите. Българският
преподавател в Квебек, Емил Григоров
(6), който участва в протестите, два
месеца по-късно пише: „Посланието на
неолиберализма към днешните млади

е: „Работи здраво, консумирай и си
затваряй устата!... Само че либералите
не отчетоха факта, че срещу себе си
имат млади хора, представляващи една
от десетте най-образовани нации в
света. Т.е., такива, които разбират
как функционират икономиката,
обществото и държавата, наясно са
какво искат от тях и как да го постигнат
и, най-вече, знаят какво и как могат да им
дадат. Знаят, че колкото по-достъпно
е образованието днес, толкова повече
на брой ще са социално отговорните
граждани и компетентните работници
и служители утре. Иначе казано, знаят
какво е общество на знанието.“

Гръцка демокрация 2.0
Годината е 2011. Площад „Синтагма“
в Атина е окупиран. „Едно решение
– Революция!“, „Диктатурата не е
свършила през ‘73-та!“ – казват
плакатите, издигани от протестиращите.
В страната са вдигнати данъците и са
намалени заплатите. В болниците отиват
все повече и повече хора, увеличават
се просяците по улиците, безработните.
„Мисля, че хората умират заради
остеритета!“, казва един от лекарите,
излезли на протест в столицата. В

центъра й всяко кътче и ъгълче е под
контрола на протестиращите. Те са
анархисти, хоризонталисти, марксисти,
комунисти, организирани синдикати,
но мнозинството са хора, които
допреди това не са се интересували от
политика изобщо, наскоро са уволнени,
наскоро са завършили университет
или са безработни от дълго време.
(7) Не липсват и симпатизанти на
опозиционните партии. На окупирания
площад се изгражда истинска Агора,
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като древногръцката, позната ни от
учебниците по политология.

В съседна, по-мълчалива, спокойна
и бедна България, се възобновява
познатото от векове гръкофобство.
Този път на мушката е мързелът.
Южните ни съседи протестирали,
защото не искали да работят, ако са
безработни, задължително носят
персонална отговорност за неслуката
– от тъпотия, от бездействие, от
липса на инициативност. Всички тези
стереотипи потъват в тъмните дълбини
на непознанието, когато разберем, че
на протестите присъстват не просто
абстрактното „недоволни хора“. На
площадите са момчетата от крайните
квартали, дизайнери, музиканти,
банкови служители, радикални,
алтернативни, контракултурни групи,
дребни собственици на магазинчета,
работници в държавата администрация,
студенти. Те всички са там, защото

„Политическата класа е била винаги над
хората… сега те загубиха всякаква връзка
с гърците. Те нямат легитимност!“.
(8) Политиката на остеритет по време
на икономическа криза не просто
увеличава безработицата, тя вкарва в
неясен коловоз цялата страна.
Гърция не се бунтува от вчера срещу
остеритета. Историята на съпротивата
е продължителна. Още преди 2011 в
страната избухват три протестни вълни
– през 2006, 2007 и 2008. В основата им
стои структура, непозната по нашите
ширини, Общите студентски събрания
– върховният студентски орган в
университетите.
След падането на военната хунта през
1974 г. организирането на събрания
в университетите са гарантирани със
закон. Всеки студент автоматично става
член и получава правото да участва в
асамблеите. По време на дебатите се
взимат решения по въпроси, свързани
с обучението. Всеки факултет провежда
свое събрание, като съществува и
Студентски съвет като изпълнителен
орган, който се отчита пред Общото
събрание. Решенията на студентите
са валидни, ако участват поне 1/3 от
обучаващите се. Редовните събрания
са по два пъти в годината.
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През 2006 година студентите решават
да предприемат действия срещу
реформите в образованието, които
ще превърнат образованието в стока,
и окупират 360 факултета из цялата
страна. Окупациите продължават от
май до юни, но са възобновени в края
на следващата година за още два
месеца. През 2008 г. от магическия
атински квартал „Екзархия“ тръгва трета,
огромна вълна на съпротива, след
като петнайсетгодишният Александрос
Григоропулос е убит от полицай.
Над 600 училища са окупирани от
ученици, както и всички университети.
Движението прераства в социален бунт
срещу бедността и намаляването на

публичните разходи.
Окупацията на университетите не е
самоцел - то е действие, продиктувано
от идеята за всеобщо участие,
отвъд партийните централи, отвъд
конспиративните групи. Йоанна от
Гърция, участвала в трите вълни, преди
време в разговор с мен сподели какъв
е смисълът да се окупира университет:
„По време на толкова масови социални
движения университетите играят
много важна роля като автономни
зони, освободени от статуквото, от
олигархията и създават истински връзки
между различни групи в обществото.“

Левият Запад и дясната
България
През 2013 г. на много места по света
започнаха нови бунтове. Редица
анализатори се впрегнаха да тълкуват
приликите и разликите между тях и тези
от 2011 г. Франсис Фукуяма нарече
революциите в Бразилия и Турция
“на средната класа“ и препоръча
активистите да съсредоточат сили в
обединението си с останалия народ. (9)

Това така и не се случи. Смразяващите
сблъсъци на Таксим бяха затворени
в реториката на европейска Турция,
провинцията от своя страна стоеше
зад Ердоган. Страната бе разделена.
Същото се случи някак и в България.
Ако зимният протест бе национален,
включващ над 35 града и над 150 000
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участници, то летният се концентрира в
столицата, изгради своя чисто столична
протестна култура и се разграничи от
бедните, глупавите и мързеливите,
които не се борели за ценности, а
за насъщния. Това разделение бе
породено от активисти и интелектуалци
още в първите дни чрез статии в медии
и блогове, а след това бе приветствано
като „добре дошло“ от правителството,
което го използва и удебели чрез своите
пропагандатори. Въпреки критичните
гласове на други протестиращи,
разделението се наложи с пълна сила
като политически факт.
Може да се каже, че зимният протест
бе антиостеритетен, подтикнат от
обедняването на населението и
повишаването на цените на услугите.
Докато летният протест постепенно се
артикулира като на непредставените в
правителството и парламента. В крайна
сметка оставката бе уговорена, а не
взета.
Странният случай с българските
протести
В протестните вълни през последните
години може да се говори за недоволство
на народите срещу правителствата и
икономическите елити, но когато се
говори общо. Иначе, по-конкретно,

едната битка бе за оставки, морал,
действаща съдебна система, повече
правна и политическа справедливост.
Все каузи, за които можеш да се бориш,
когато имаш достатъчно добра заплата,
свободно време и не си на ръба.
Странното е, че тази битка се водеше
в бедната България.
Другата битка, тази в западните
държави, бе срещу икономическото
неравенство, срещу орязването на
публичните разходи. Докато редица
западни интелектуалци взимаха
думата, за да изкажат какви са
проблемите на обикновените хора, то
у нас „телевизионните интелектуалци“
говореха към народа във второ лице,
множествено число, сякаш не са част
от едно цяло. Най-показателен е
скорошният пример с Евгений Дайнов,
който в статия се обърна към хората,
„Бедни сте, защото сте нещастни…“
и „…нито можете, нито искате да
се оправите.“ Същият иронизираше
наляво-надясно водачите на зимните
протести, докато в същото време се
опитваше да превърне в митология
летния протест. Може би защото в
първия имаше доста нещастни и бедни
хора, които обаче искаха да се оправи
някак общото бъдеще.
Друг парадокс са студентските борби.
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По цял свят години наред младежите
протестираха за безплатно образование
и против превръщането му в стока,
а в България основната мантра бе
„качествено образование“, пък било
то и през повишаване на таксата.
В останалите балкански страни от
бивша Югославия ситуацията бе
доста по-различна от българската.
Най-знаковото студентско събитие за
последните години – окупирането на
университети в Хърватия през 2009
г., бе с основно искане за безплатно
образование. Студентите там успяха
частично – първокурсниците не
плащат годишна такса. Впоследствие
вдъхновиха, най-вече чрез заснетия
документален филм „Блокада“,
множество сформирани студентски
движения из полуострова. През
2013 г. сръбски студенти окупираха
Белградския университет срещу
покачването на таксите, а година
по-късно същото се случи и в Скопие,
заради готвената от правителството
реформа в образованието. Последното
движение събра подкрепа на радикални
философи като Жижек, Бадиу и Рансиер,
но и на популярни музикални групи
със социални послания като Дубиоза
колектив и Ману Чао. Босненската група
дори изнесе безплатен концерт пред
окупирания университет в Македония.

Наскоро студентите си извоюваха
правото да участват в написването на
нов Закон за висше образование.
Тези студентски движения бяха част от
международната вълна за безплатно и
достъпно образование.
У нас движението на Ранобудните
студенти успя да формулира критики
срещу комерсиализацията на
образованието, срещу обедняването
през годините на прехода и други
идеи, но те бяха туширани от вече
съществуващия тон и главно искане на
протеста за оставка на правителството.
Донякъде движението бе зависимо от
подкрепата, която получи, а тя дойде
масово от протестиращи, които искаха
наистина само оставка. Това обезкуражи
онези, които бяха за нещо повече
и те рано или късно се оттеглиха от
окупацията.
Въпреки това, за разлика от другите
балкански студентски движения, трябва
да се спомене, че българското бе
едно от малкото, които предизвикаха
толкова силен отзвук в обществото
и създаде нова вълна на дискусии в
политиката. Бе създаден и субект, който
бе с по-голяма подкрепа от която и
да е група или партия в страната. В
сравнение с българските, останалите
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студентски инициативи, най-вече тези
на Балканите, са атомизирани в своите
секторни искания относно по-ниските
такси или реформи в образованието.
Както отбеляза в неотдавнашен разговор
с мен един от студентските активисти от
Белград, аполитичността на окупациите
им са най-големият препъникамък
на тези движения. Защото, докато
бягат от конкретни искания извън
образованието, те ще остават в сферата
на локалното, латентно събитие, без
широки възможности за включване на
повече социални групи към протеста.
Нещо, което постигнаха студентите в
Канада, Чили и Гърция.
Друг проблем пред съвременните
движения е какво ще се поиска отвъд
отричането на определена политика,
дали било остеритетна или социална?
Какво остава като позитивно послание
след края на събитията? Какво
освен „Долу остеритета!“ или „Долу
правителството!“? Преминаване отвъд
барикадите, както направи лидерката
на чилийските студенти? Създаване
на протестни партии като Подемос в
Испания? Или просто контрадемокрация
по Розенвалон?
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Революционен дух без
революция

Антиостеритетните протести найточно могат да бъдат определени
като опити за анархистка революция
с еволюционни средства без осъзнати
анархисти. Пълен парадокс! Защо ли?
Теренът на битката, по думите на един от
инициаторите на Окупирай Уолстрийт
и виден анархист Дейвид Грейбър, е
здравият разум. Целта е да се постигне
промяна в ежедневните практики, в
начина, по който живеем в обществото.
Хората да се самоорганизират в
свободни колективи и пространства,
да практикуват пряко участие и пряко
действие хоризонтално. (10) Все идеи,
бушуващи в главите на анархистките
идеолози от Кропоткин до днес.

Движенията по цял свят не създават
партиен субект, който като някакъв
нов Цезар да пробие старите играчи
в прогнилата система, те не са
авангардът на нов ляв проект. Подемос
е по-скоро изключение. Движенията
пробиват в терена на културната
хегемония. Защото главните двигатели
на събитията смятат, че е време да се
заговори за икономическо неравенство,
за свръхбогатите с по няколко яхти,
обградени в защитени територии и
квартали, срещащи се ежегодно в Давос,
с частни хеликоптери, притежатели
на острови, с банкови сметки колкото
бюджета на една държава.
Ако вярваме на думите на Грейбър,
то тези движения постигнаха отчасти
пряката си цел – да променят здравия
разум на обществата. Реториката на
глобалните движения пропука леко
капитализма. Автори, критикуващи
системата, отново излязоха на преден
план, социалните проблеми отново
намериха място в медиите, лозунги като
„Ние сме 99-те процента“ обиколиха
света и предизвикаха дебати за
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неравенството. Но дотам…
Капитализмът е в криза, остеритетът е
част от проявленията й, а движенията
през последните години бяха част от
тази криза, но не от решението й - поне
засега.
Както отбеляза преди години Жижек,
тези тежки времена са с дух на
революция, но без революция. (11)
А у нас тази констатация важи още
по-силно.
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Спирос Маркетос:
Убеден съм, че
сегашната система
не може да бъде
реформирана
Петър Добрев
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Спирос Маркетос е завършил право и
история. От 2001 г. насам преподава
история на идеите в училището по
политически науки на университета
Аристотел в Солун. Сред публикуваните
му книги са “Александър Папанастасиу
и неговата епоха: противоречията на
реформисткия социализъм” (1998), “’Как
целунах Мусолини”: Първите стъпки на
гръцкия фашизъм” (2006).

и основаването на политическите
партии, които все още по един или
друг начин доминират гръцкия
политически живот. Ако говорим за
случващото се в левия спектър (не само
за СИРИЗА), по какъв начин събитията
от 73-74 г. и окупацията на Атинската
политехника са свързани със сегашните
политически идентичности и протестни
мобилизации?

Със своя статия от 2008 г. Маркетос
отпочва обществена дискусия относно
отхвърлянето на гръцкия дълг. Неговите
проучвания са фокусирани в епохата
на Просвещението и Романтизма,
историята на радикалните и крайнодесните движения, съветския и постсъветския музикален авангард, и
джендър историята. Последният му труд
е превод и редакция на спомените на
прото-анархиста Едуард Джон Трилоуни
(Edward John Trelawny), участник в
Гръцката революция. Идвал е няколко
пъти в България, за да изнася лекции в
Социален център „Хаспел“, „Червената
къща“ и „Аделанте“.

Бих дал нюансиран отговор.
Окупацията бе началото на серия
от протести, които стигат до ден
днешен. 80-те и 90-те като цяло бяха
маркирани от големи протести от
страна на работническата класа
и на студентите. Разбира се, през
2008 имахме и декемврийския бунт на
младите. Всичко това даде политически
технологии на радикалната левица, но
и на дори не толкова политизираната
младеж. Даде им митологията, образите,
които подпомагат радикализацията.
От друга страна, обикновено се случва
така, че причините за даден бунт
могат да бъдат открити повече в
съвременните политически конфликти
и избори, които противопоставящите
се политици правят, отколкото в
по-стари исторически събития. През
70-те Португалия има много по-силна
народна радикализация от Гърция,
но днес това не води до някакъв нов

Проф. Маркетос, има различни пътища,
по които можем да се опитаме да
дадем историческа перспектива на
случващото се в момента в Гърция, но
може би най-добрата отправна точка е
1974 г. с падането на военната хунта
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радикализъм в борбата срещу Тройката.
Ако се върнем към Френската революция,
преди нея няма някакви значими
прецеденти - по-големи въстания във
Франция, да кажем, които да стоят
в хорската памет. Но въпреки това
френският народ вдига революция.
От друга страна, преди руската
революция от 1917 г. имаме
революцията от 1905 г. Това показва,
че някои бунтове могат да бъдат
потушени, но ако управляващата
класа не си вземе правилните поуки
и продължи с поляризиращите
политики, резултатът може да бъде
истинска и успешна революция. В този
смисъл гръцките бунтове от 1973 г.
са важен фактор, но още по-важни
са политическите избори в наши
дни, направени от Тройката и от
консервативните кръгове в Гърция,
които управляваха страната до тази
година.
Вероятно можем да потърсим и
корените на гръцката икономическа
криза в политиките от 70-те. Те са
маркирани от политическа стабилност
и от изграждане на някои аспекти
на социалната държава (дотогава
липсващи в Гърция), което дава повод
на повечето медийни анализатори
да се фокусират върху прословутото

гръцко разточителство и корупция. Но в
същото време се забравя, че в процеса
на европейска интеграция Гърция е
принудена да премине през строги
мерки на ограничаване на разходите
още през 1986-1987 г., когато ПАСОК
обезценява драхмата с 15%, замразява
заплатите и пенсиите и орязва
държавните харчове. Подобни събития
има и през 90-те, когато правителството
на Мицотакис се опитва да изпълни
критериите от Маастрихт. Като че ли
„остеритетът“ има по-дълга история
в Гърция отколкото обикновено се
предполага?
Да, това е точно така и може много
ясно да се наблюдава. Самият аз помня
различни вълни на „остеритет“ по
времето на военната диктатура,
както и по време на консолидацията
на републиката през 70-те. Тези
политики на бюджетни съкращения
бяха прекъснати само за четири години,
между 1981 и 1985, и после ПАСОК отново
въведе мерки на остеритет. През
90-те политиките продължиха, за да
изпълним критериите от Маастрихт,
а след това покрай критериите за
приемане на еврото. Резултатът е,
че през всичките тези години на т.нар.
„демократично стабилизиране“ от
70-те години насам се получи огромна
социална поляризация. Средната класа
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получи част от пая, но много малка
част. В същото време управляващата
класа се подсили многократно
повече, както в абсолютна, така и в
сравнителна степен. Това подготви
почвата за тоталната атака срещу
жизнения стандарт на масите и
демократичните институции, която
се случи след 2010 г. - разбира се, под
напътствието на Европейския съюз
(ЕС) и Международния валутен фонд
(МВФ). Но, разбира се, политиките бяха
наложени от гръцките консерватори,
като в това число, естествено,
включваме ляво-центристката
ПАСОК и дори определени хора, които
напуснаха партията, основаха така
наречената „Демократична левица“ и
сега са приети като част от СИРИЗА,
за да дадат политическа легитимност
на партията и в политическия център.

интересуващ се от положението на
периферните страни в Еврозоната, да
прочете докладите за пари и финанси,
публикувани от Лапавицас и колегите му.
Те обясняват много ясно, как Еврозоната
е така структурирана, че неизменно
води до поляризация между център и
периферия. Тук включвам и страни като
България и Румъния, които са свързани
с еврото, но не са представени в
Световната банка по начина, по който
и Гърция, и Португалия са представени.
На практика това се оказва без значение.
Представителството на Гърция във
Франкфурт не ѝ помогна изобщо в
кризата. Така че не бива да се смята,
че позицията на България е по-лоша в
това отношение в сравнение с Гърция.
Стратегическият избор да се обвърже
левът с еврото води до сегашното
икономическо положение на България.

Бихте ли се съгласили с Костас
Лапавицас, професор по икономика
в SOAS University of London, който
смята, че гръцкият път към разрухата
е бил предопределен от членството
ѝ в Еврозоната – подобна на други
периферни страни като Португалия,
Ирландия и Испания?

В същото време, президентът на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
казва, че „не може да има демократичен
избор, който да противоречи на
европейските договорености. Не може
да се излезе от еврото, без да се излезе
и от ЕС“.

Напълно подкрепям това мнение. Той
го доказва много аргументирано в
книгите си. Бих препоръчал на всеки,

Съгласен съм с Юнкер, не можеш да
напуснеш еврото, без да напуснеш и ЕС.
Разбира се, има страни в ЕС, които не
са част от еврозоната, но разликата с
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евентуалния сценарий за Гърция е , че те
никога не са били част от еврозоната и
впоследствие да са я напуснали. Докато
Гърция е поставена под диктатурата
на ЕЦБ и евентуален изход ще означава
сблъсък с устойчиви принципи на ЕС,
част от пакта за стабилност и растеж.
Друг е въпросът, че този пакт не дава
стабилност, още по-малко растеж,
но той осигурява перманентност
на неолибералните политики и
експлоатация на работническата класа.
Същевременно пактът е неприложим,
повечето европейски страни не
отговарят на неговите произволни и
деструктивни критерии. Единствените
страни, които покриват критериите,
са скандинавските и прибалтийските,
Германия, данъчният рай Люксембург,
плюс България и Унгария! Всички останали
страни не покриват критериите,
защото те са нереалистичен пример
за финансов садизъм. Нямат общо с
реалните нужди на икономиката и
подсигуряват единствено печалбите на
банките, същевременно унищожавайки
работническата класа в страните
от ЕС. Така че наистина логичната
последица от скъсването с еврото е и
скъсване с ЕС, от което можем само да
бъдем доволни. ЕС обеща стабилност и
просперитет на Гърция, а сега нямаме
нито едно от двете. Същевременно
беше ерозирана продуктивната база

на гръцката икономика, същото се
случи, разбира се, с България и другите
страни от периферията. Обещана
беше конвергенция със Запада,
а се случи обратното. Вместо да
се извинят за това, отговорните
политически фактори продължават
с обвиненията към народите от
периферията, подсигурявайки
по този начин възраждането на
расистки, националистически и в
крайна сметка фашистки и нацистки
идеологии. Не е съвпадение, че
годините на въвеждане на еврото в
Съюза съвпадат с годините на възход
на различни профашистки организации,
особено в страните, следващи
стриктно политиките на ЕЦБ – без
значение дали са част от еврозоната
или не.
Но дори да оставим Юнкер настрана,
влиятелни представители на академията
като Антонио Негри също смятат, че се
нуждаем от ЕЦБ и общата европейска
валута, за да не паднем в капана на
глобалния финансов капитал и на
политиките, диктувани от САЩ и другите
континентални гиганти. В този смисъл
Негри пише, че трябва да спечелим
обратно Франкфурт за демокрацията.
Дали това е възможно според Вас?
Антонио

Негри,

разбира

се,

е
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многоуважаван учен, но в случая
мнението му е много проблематично.
Както споменах, точно политиките на
ЕЦБ и въвеждането на еврото доведоха
до възраждането на национализма,
расизма и фашизма. Не доведоха до никакво
сближаване между европейските народи,
а само засилиха националистическите
стереотипи. Подобни стереотипи
могат да бъдат експлоатирани и от
ляво, и от дясно. Факт е също така,
че досегашните политики на ЕЦБ не
защитиха европейците от политиките
на глобалния финансов капитал –
точно обратното – облекчиха по
всякакъв начин позицията на този
капитал в желанието му да подчини
Европа. Европейските политики по
никакъв начин не са в противовес на
тези, диктувани от САЩ. Нека само да
видим какво става с ГМО „храните“,
или по-скоро „Франкенщайн-храните“.
Политиките на американския гигант
„Монсантно“ и на подобни европейски
компании минават без проблем през
Брюксел. Европейските политики
не дават никаква индикация, че ще
защитят гражданите на Съюза от
глобалния капитал. Случва се точно
обратното – политиките на ЕЦБ
и Европейската комисия (ЕК) първо
опитват да разрушат страните от
периферията като Унгария, Латвия,
Румъния и България, Гърция и Испания

след тях, и след това,- ако всичко е минало
успешно - ще използват тези победени
народи, за да победят работническата
класа в ядрото на съюза. Това е много
прозрачен план и не разбирам как
хора, които претендират да са леви,
се преструват, че не го виждат и
същевременно говорят за „Европа на
хората“ и подобни благоверни глупости.
За жалост, много такива хора срещаме
и в гръцката левица. Ако Негри иска
да „спечели обратно“ Франкфурт на
демокрацията, той трябва също така
да даде някакво предписание как смята,
че това може да стане. Не съм виждал
такова предписание, което да може
да претендира и за най-малка степен
на сериозност. Очевидно е, че ЕЦБ не
може да бъде реформирана, може само
да бъде разрушена. Това все трябва да
започне от някоя определена страна и
се надявам, че Гърция ще е тази страна.
Но ще съм също толкова щастлив, ако
се случи в друга страна, стига да бъде
по инициатива на левицата. Защото
стои огромната опасност левицата
да изпусне този исторически шанс
и крайната десница да го прегърне.
Какво би станало, ако Марин Льо Пен
стана президент през 2017 и разруши
еврозоната? Това несъмнено ще
насочи политиката на редица
европейски държави към крайнодясното. Ще излезе, че крайната
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неонацистка десница е поела ролята
на носител на надеждите на хората.
Левицата трябва да разруши еврото
преди нещо такова да се е случило.

На пръв поглед парадоксално за човек с
ляво мислене, Статис Кувелакис (член на
СИРИЗА и преподавател по политическа
теория в King’s College London) говори
за „националното“ като дискурсивен
инструмент, който левицата трябва да
използва – в демократичен, популистки,
не-националистически смисъл, за
„националното“, отворено към външния
свят. Бихте ли се съгласили с такава
концепция?
Вярно е, че политическото ниво, на
което можем да изискваме определени
решения, да изискваме народно участие
и демокрация, все още е нивото на
националната държава. Аз съм убеден
анти-националист, възпитан съм в
анархистична политическа традиция,

която е силно анти-националистична.
Но това не означава, че трябва да имаме
погрешно разбиране за сегашната
ситуация, в която истинската власт
е в Атина, Берлин, София и т.н. Нашите
желания може да са други, да имаме визия
за наднационални идентичности, но
реалността е все още силно базирана на
националната държава. Ние можем да
влияем по някакъв начин на политиките
в Атина и София, но не и на тези в Брюксел
и Франкфурт. Ако се бунтуваме в Атина
и София срещу политиките, наложени
от Брюксел и Франкфурт, може би утре
германците и французите също ще се
противопоставят на политиките на
техните национални правителства.
Не трябва да се страхуваме да
използваме инструментите на борбата
на национално ниво, както и тези
на регионално и периферно ниво със знанието, че важни решения все
още се вземат на национално ниво.
Това не означава, че сме станали
националисти. Ако правим нещо
в Гърция на национално ниво,
това е защото се надяваме, че
утре народите от останалата част
от Европа ще последват гръцкия
пример. Не го правим срещу другите
европейски народи, а в тяхна услуга
и с надеждата, че те ще направят
същото нещо утре.
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Във вашата лекция през февруари в
София изразихте мнението, че Гърция
може и ще остане отворена икономика,
но не задължително отворена за
капитализма. Това напомня за една
теза на Фернан Бродел, който пише
за разликата между капитализъм и
пазарна икономика. Смятате ли, че
можем да имаме пазарна икономика,
но без вредите от капитализма –
перфектното общество по мнението
на Бродел, въпреки осъзнаването му,
че подобна концепция е нямала много
поддръжници в годините на Студената
война?
Да, аз съм напълно съгласен с Бродел.
Пазарът като институция съществува
много по-рано от капитализма.
Пазарите съществуват от хиляди
години, докато капиталистическата
система се появява преди 500 години
– ако следваме теорията на Емануил
Валерщайн, който, както знаете, е силно
повлиян от Бродел и с когото е имал
много плодотворна интелектуална
връзка. Надявам се, че ще можем да
постигнем нещо подобно в Гърция.
Ясно ми е, че няма да успеем веднага
да извадим Гърция от световната
капиталистическа система. Това не
е било възможно дори за Съветския
съюз, няма да бъде възможно и за
Гърция. Капитализмът е световна

система, не просто производствен
способ, който може да бъде сменен
на локално равнище. Дори да си
представим, че в голяма страна
като Китай се случва революция и
разпределението на стоки започне
да се случва по не-капиталистически
пътища, дори тогава Китай ще е част
от световната капиталистическа
система и ще остане свързан със
закона за стойността (по Маркс) и
с военните аспекти на системата. В
този смисъл не може да се „излезе“ от
капитализма от днес за утре, но би било
много добър старт в световната борба
срещу този капитализъм. Валерщайн
дава прогноза, че от подобно нещо ни
делят няколко десетилетия и аз мога да
се съглася с него. Мисля, че след няколко
десетилетия ще имаме различна
система и това е в нашите ръце. Зависи
от нашите борби дали тази система
ще е такава, която комбинира лоши
аспекти от капиталистическата
система, робовладелските общества
и феодализма, или система, която ще
бъде пост-капиталистическа и ще е
насочена към свобода и равенство. Аз не
казвам нищо оригинално тук, подобни
тези са изказани много по-добре от
редица марксисти през последните
40 години, но това са тези, които си
струва да бъдат повтаряни. Това също
дава надежда.
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В София също споменахте, че днес
имаме разделено на три общество –
свръхбогатите над закона, средната
класа и „подчовеците“ - емигранти,
цигани, които са принудени да живеят
под законовите граници. Това очевидно
напомня на ситуацията преди Френската
революция. Можем ли в този смисъл
да очакваме обществени вълнения с
такава сила в бъдещето?

съпоставен с капитала. Аз, вие, хората
от богатите страни, не струваме нищо за
капитализма, подобно на емигрантите,
които се давят в Средиземно море в
следствие на европейските политики.

Мисля, че наистина сме тръгнали в
такава посока, освен ако не намерим
начин да спрем капитализма. Преди
време прочетох отлична статия по
темата от Дейвид Малоун, автор на
блога Golem XIV. Силно препоръчвам
този автор, статиите му са наистина
задълбочени и често са за проблеми,
които рядко биват забелязвани
от левицата. Твърдо съм убеден, че
сегашната система не може да бъде
реформирана. Вече сме свидетели
на големи социални вълнения, но все
още само в периферията. Предстои
да се случат и в центъра. Да, това
е период, който по много аспекти
напомня на този преди Френската
революция. И ако сега не се случи
революция, ще се сблъскваме с
истинското капиталистическо
варварство. Живеем в ерата на
„Фукушима-капитализма“, в който
човешкият живот няма стойност,
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ПАРЧЕТА ИСТОРИЯ: Революцията,
която стъписа Европа

въпросите зададени от французите,
са все въпроси, за които човек сякаш
вечно се е борил. Въстанието успява.
След дълга дванайсетгодишна битка
през 1804 г. робите стават свободни.
Обявена е независимостта на Хаити.

През 1791 г., докато в Париж улиците
подчиняват дворците, в отдалечения
остров Хаити, черните роби хвърлят
веригите с лозунга на парижани:
„Свобода, равенство и братство.“ Но
напълно буквално. Скоро срещу тях се
изправя армията на колонизатора – по
ирония на съдбата, Франция. Когато
войниците доближават разбунтувалите
се, те чуват някакъв странен шум – дали
дивашка песен, дали племенен ритуал?
Скоро разбират, че това не нещо друго, а
„Марсилезата“. (1) Просвещенска Европа
е в шок. Как може това да се случва?
Вдъхновителите се опитват да потушат
вдъхновените: нима революцията не е
продукт на образованите, преминалите
през постепенна еволюция народи
на континента? Нима преди нея не са
нужни поне един Русо или Монтескьо,
а защо не и в комплект? Оказва се,
че искрата се разпалва по-бързо с
имитиране. Символите на Париж
са пренесени в карибския остров, а
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Окупирай
Университета!
Неда Генова

33

Когато в края на март 2015 г. посетих
сградата Маахденхаус на Амстердамския
университет, тя вече беше окупирана от
почти един месец. Докато се разхождах из
всъщност доста отворените помещения,
попадах на всевъзможни дискусии на
работни групи, обяви за публични
обсъждания и артистични събития.
Посетих и лекции на преподаватели,
дошли от различни градове и страни,
за да изразят подкрепата си към
движението, включително и такава
на френския политолог Жак Рансиер,
който отговаряше на въпроси от
окупаторите в продължение на повече
от час на 25 март. Носеха се слухове и
за това, че Гаятри Спивак, авторката на
“Могат ли подчинените да говорят?”,
също е посетила университета. Но
присъствието на знаменити учени
не би могло да измести фокуса от
причините за същинската важност на
холандския протест - това, че засяга
най-горещата тема във висшето
образование от последните години,
а именно неолиберализирането му.
Ефектите на този процес пък довеждат
до припознаването на много хора във и
извън академията с целите на протеста.
Кои са начините, по които
протестиращите поставят иначе
често абстрактно звучащия въпрос
за неолиберализма във ВУЗ-овете?

Неговите множество аспекти имат
осезаем ефект върху това как
преподаватели и студенти се ползват
от пространствата на университета,
в какви отношения влизат едни с
други, как знанието и достъпът до
него се променят в неговата среда.
Така нареченият “неолиберализъм”
спира да бъде безплътният, “празен”
сигнификант, извикващ почти
конспиративни асоциации, когато
разгледаме конкретното влияние, което
той оказва върху ежедневния процес
на учене и работа в университета.
Очевидно натискът се оказва
достатъчно голям, за да предизвика
две последователни окупации в
Амстердам - първата, от 13 до 23
февруари 2015, се случва след като
студенти на Хуманитарния факултет
решават да окупират сградата на
Бунгехаус, предимно административна
университетска постройка. 10 дни след
началото на протеста им полицията
ги гони оттам, арестувани са 46 души.
На следващия ден обаче следва
многохилядна демонстрация, а след
нея и нова окупация, която продължава
и до днес1 – на Маахденхаус.

1

Виж бел. ред. в края на материала.
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Холандските протести не са
безпрецедентни, дори за сегашния
момент. Само през последните седмици
протести на преподаватели и студенти
се случват и в други университети
по целия свят - от нюйоркския The
New School, през лондонския London
School of Economics (окупиран от 17
март), продължителните демонстрации
в множество канадски университети
в Торонто, Йорк и Онтарио, до
студентската окупация в Истанбул.

протестни действия сред преподаватели
и студенти, като например стачки, но не
и колективни, целенасочени усилия за
действителна промяна на ситуацията
в такъв мащаб. И докато движението
тръгва от студенти на Хуманитарния
факултет, то сега вече обхваща много
по-големи групи хора в университета.

Окупацията в Амстердам, освен че се
откроява с впечатляващо упорство и
продължава да “удържа фронта” вече
повече от месец, засяга множество
теми – от тясно финансовия
аспект на неолиберализацията,
до
неравенствата
и
институционализираните форми на
расизъм, действащи в университета.
Различните групи, формиращи
движението, работят върху ефективното
изработване на инструменти и подходи,
за да спрат или преобърнат тези
процеси. Затова причините за протеста,
заедно с целите и формите на (само-)
организация, които предлага, си струват
да бъдат разгледани по-отблизо.

Част от причините за разрастването
му са силовите мерки, които
полицията предприема, за да изгони
протестиращите от сградата, както
и неразумният ход от страна на
управителния борд на университета,
който подава иск срещу студентите в
размер на 100,000 евро на човек за
всеки ден, прекаран в барикадираната
Бунгехаус. Това предизвиква ответна
реакция от множество организации,
които изразяват солидарност с
движението. И макар че в крайна сметка
глобата е намалена драстично със
съдебно решение и възлиза на 1000
евро на ден за цялата група, тези суми
също са поети от хора, симпатизиращи
на движението. Те символично “купуват”
неща от студентите – забравена шапка,
списък с искания и други, за да ги
подкрепят в борбата им.

Робин Целикатес, професор по
философия, разказва, че и преди
първата окупация на Бунгехаус е имало

Окупацията на Маахденхаус е различна
от тази на Бунгехаус с това, че, за разлика
от преди, сега сградата е действително
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и физически отворена за посетители.
Проф. Целикатес казва, че някои хора
дори отказват да разпознаят в нея
“окупация”, поради това, че охраната
на сградата продължава да присъства
в нея, а вратите й са отворени. Хариет
Бергман, която е студентка по философия,
смята, че това е всъщност подобрение
в сравнение с предишната ситуация:
“Преди казвахме, че всички са добре
дошли, но поради това, че физически
сградата не беше достъпна и човек
трябваше да се качи по стълба, за да
влезе през прозореца, пространството
все пак беше по-малко отворено”.
Лекциите, дебатите и акциите, които
сега ежедневно се провеждат в
Маахденхаус, целят да породят дискусия
за бъдещето на висшето образование
и възможните изходи от задънената
улица, в които е попаднало.
По такъв начин студентите и
преподавателите демонстрират с
колективните си действия онова,
което университетът по тяхно
мнение би трябвало да бъде – място
за обмен и интензивна дискусия,
в което знанието не може да бъде
предпоставено, а се заражда в
пространствата, разгръщащи се
между въпроса и възможните
отговори. Докато в контекста на
засилващия се неолиберализъм,

който си присвоява нови и нови
територии, целта е тези пространства
да бъдат радикално смалени и
сведени до минимум в полза на
засилена ефикасност за пазара, то
част от критическия потенциал на
подобни окупаторски и протестни
движения е това, че поемат властта
върху средствата за създаване,
разпространяване или пък поставяне
под въпрос на знанието.
Проф. Целикатес казва, че в същината си
протестът им цели да проблематизира
условията за работа и учене, диктувани
от странния микс от централизация,
бюрократизация и формализация,
действащи в университета. Те пък от
своя страна могат да се разгледат като
проявления или форми на властта,
която неолиберализмът упражнява
върху структурите в университета.
Целикатес описва ежедневната си
работа: “Прекарваш все повече и
повече време, попълвайки формуляри,
опитвайки се да отговориш на някакви
изисквания, да спазваш правилата,
без да си сигурен какви точно са тези
правила.” Продължава с това, че точно
тези аспекти от работата му изискват все
повече внимание, докато времето му за
същински изследвания и преподаване
става все по-малко.
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И върху преподаватели, и върху студенти
се увеличава натискът за непрекъснато
подобряване на ефикасността на
работата им. Това от своя страна пък
налага въвеждането на механизми
за измерване на представянето на
персонала, но и на студентите, на
които всъщност все повече се гледа
като на “клиенти”, плащащи си за
получаването на услуга. За академичния
персонал такива механизми са като
т.нар. библиометрия, въз основа на
която всеки автор и публикация се
оценяват според броя на цитиранията
на други места; така и методите за
оценяване на преподавателския труд
чрез въвеждането на стандартизирани
форми за обратна връзка от страна
на студентите-клиенти. В страни като
Великобритания тези унифицирани
форми на измерване на представянето
имат пряко влияние върху заплащането
на труда, а тяхното поетапно налагане
и в Холандия кара протестиращите да
се страхуват, че страната им също е
поела по пътя на приватизацията на
висшето образование, където “citation
impact factor”, а не демократичният
обмен и разпространение на знание
имат ключово значение.
Като студентка, Хариет се оплаква
от огромните групи в предишното
й следване (Икономика), където де

факто не е могла да установи контакт
с професорите си. Тя споменава и
че стресът, на който са подложени
преподавателите, с които сега общува
във Философския факултет, е осезаем за
всички. Затова и й се струва естествено
да прояви солидарност с исканията им.

Никол Уолф, преподавател в
университета Голдсмитс в Лондон,
чието странично мнение потърсих като
участник в множество протести, бойкоти
и окупации в Англия през последните
години, изтъква работата на нейни
колеги като Марк Фишер, които пишат
именно за логиките, съпътстващи
процесите на неолиберализиране:
“Винаги съществува твърдението,
че това е начин за подобряване на
ефикасността. Но тази неолиберална
структура създава още и още
бюрокрация – повече формуляри
за обратна връзка, по-засилена
мениджърска система, - а тя не
редуцира работата, ами напротив
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– създава нова.”
В момента в дискусиите в и около
окупацията в Амстердам се включват
поне четири неформални организации
– De Nieuwe Universiteit (букв.
“Новият университет”, предимно
съставена от студенти), ReThink UvA
(преподавателската и докторантска
формация), както и The Humanities Rally
(групата хуманитарни студенти, които
поведоха първата окупация). Отскоро
действа и група, наричаща се University of
Colour, чиято цел е да постави въпроси,
свързани с равнопоставеността и
достъпа до уж “напълно отвореното”
пространство на университета на
масата за обсъждане, същевременно
изисквайки “деколонизиране” на
знанието и начина, по който съдържания
от не-европейски произход се вместват
в учебната програма.
В едно от изказванията си ReThink
UvA се позовават на примера от
Великобритания, където процесите на
корпоратизация на университета сякаш
са толкова напреднали и в толкова
голям размер, че изглеждат необратими.
Никол Уолф потвърждава, че въпреки
ежегодните стачки и протести
във връзка с различни бюджетни
съкращения (включително за пенсии
от 2014), усещането там е по-скоро

на примирение и разочарование.
Протестите от 2010 година, когато
преподаватели и студенти се обединяват
срещу въвеждането на такси за висше
образование, не са забравени, но
сякаш нищо от днескашния момент
не ги доближава откъм интензивност:
“Тогава беше по-лесно, защото
имаше нещо конкретно, за което
се борехме.”, казва Уолф. Основното в
онези протести била и силната проява
на солидарност между преподаватели
и студенти.
Амстердамският протест е може
би различен именно заради това,
че е породен не от недоволството
срещу ограничен брой “ефекти” на
системата, а заради това, че смело
заявява, че истинската му цел е
да промени самата нея. Едно от
исканията, които окупаторите имат и
чието удовлетворяване от страна на
управителния съвет на университета
може да доведе до оттеглянето
им, е даването на мандат на нова
работна група в рамките на самия
университет, която “да преструктурира
по демократичен начин” институцията,
казва Хариет. Според исканията на
протестиращите тази комисия би
трябвало да се състои от нови лица, а
не от вече присъстващите в различните
студентски и преподавателски съвети.
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Бергман също така подчертава, че
тези вече съществуващи съвети,
освен че досега са били игнорирани
от управителния борд и не са имали
реално право на глас във взимането
на решения, са изгубили и доверието
на колегите и учениците си. “Никой
от нас не иска да спре, докато не сме
постигнали все още нищо”, продължава
тя.
Различните групи, които се пораждат
по време на окупацията, провеждат
собствени обсъждания, формулирайки
по свой начин исканията си – основно
свързани с конкретния начин, по който
да се постигне демократизацията
на университета. Представители на
работните групи се срещат, за да
обсъждат теми като позицията си спрямо
Управителния борд, продължителността
и смисъла на окупацията, както и за да
организират съвместни инициативи.
Почиствания, лекции, уъркшопи с
гостуващи активисти и учени – това
са част от събитията, подкрепени от
симпатизанти във и извън университета.
Робин Целикатес разказва за
трудностите в балансирането между
различните позиции, когато става дума
за преговори с администрацията – от
една страна е важно да не се приемат
компромиси, и напрежението да не

отслабва, докато не са подсигурени
реални промени и за в бъдеще. От
друга страна, казва той, рискът е “да
изгубиш много подкрепа, ако отказваш
на всяко предложение, отправено към
теб.” Това важало както за по-широката
публика, така и за по-несигурните или
консервативни хора в самото движение.
Докато окупацията продължава, тези
въпроси остават да бъдат належащи и
стратегически. Всички са на мнение, че
положението няма да продължи вечно
и че е особено важно да се мисли в
посока какви структури и организации
ще подемат исканията й отвъд дните
на протест. Никол Уолф напомня, че
протестите в Лондон от 2010 г. загубили
част от силата си, както заради Коледната
ваканция, така и по простата причина,
че хората започнали да се уморяват и
губят от енергията си.
Затова и въпросът за устойчивостта
и продължението на протеста отвъд
самия него с други средства и на други
територии остава толкова важен. А това
негово разпростиране вече може да
бъде проследено по различни начини
– проблемите, които окупаторите
поставят в Амстердам или в Лондон
намират отзвук в писма на солидарност
и подкрепа, адресирани до тях, но и до
зависимостите и парадоксите, породени
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от неолиберализма. Окупацията поражда
реакцията на различни, отдалечени
един от друг актьори - петицията,
подписана от влиятелни учени като
Джудит Бътлър, Етиен Балибар и Дейвид
Харви, отворените писма от различни
академични институции, солидарността,
предложена от представители на
поддържащия персонал в университета
и на летищните работници в Холандия
– всички тези прояви на подкрепа
показват, че “засегнати” са повече от
една група хора и че границите на
адресирания от окупацията проблем
(а именно, най-общо казано, на
неолиберализма) са всичко друго, но
не и ясни.
Може би в хода на борбите, породени
от желанието за съпротива срещу
формите на контрол, разпределяне и
разполагане с т.нар. “човешки капитал”,
ще се окаже, че това, че наглед съвсем
различни и отдалечени една от друга
групи хора се оказват в сходни позиции и
са изправени срещу подобни проблеми,
е предпоставка за “учене” от друг тип.
“Като членове на международната
академична общност, бихме
искали да изразим подкрепата
си към правото на студентите
да протестират. Симпатизираме
с исканията им за по-голяма

прозрачност и отчетност от страна на
ръководството на университета, както
и за демократизация на процесите на
взимане на решения. Затова отправяме
искане към Управителния борд на
Амстердамския университет да работи
със студентите, вместо да отправя
към тях непропорционални правни
и финансови заплахи, по този начин
криминализирайки легитимния им
протест. Също така призоваваме Борда
да включи студенти и преподаватели
в отворен дебат, целящ отмяна
на текущите финансиализация и
мениджъризъм, които все повече
доминират академичния живот.”
- Из текста на петицията, подписана от
членове на академичната общност от
цял свят. (превод: Н.Г.)
*****

Послепис: Финалната версия на тази
статия бе изготвена на 8.04.2015
г. Окупацията на Маахденхаус
приключи на 11.04.2015, след
като студентите бяха изгонени от
сградата с полицейска сила – точно
преди началото на организирания
от De Niewe Universiteit, ReThink UvA,
University of Colour и The Humanities Rally “прощален” Festival of Sciences and Arts. Според изказвания на
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представители от De Niewe Universiteit, този фестивал щеше да отбележи
края на окупацията и началото на
борбата за по-демократичен и отворен
университет на други фронтове.
Публично обявеното становище,
че след неговия край студентите
са готови доброволно да напуснат
сградата, не спря Управителния борд
на университета да издаде заповед за
силовото им отстраняване от сградата.
В резултат на тези действия отново бяха
стартирани петиции и обявена обща
демонстрация, подкрепена от всички
групи, за понеделник, 13.04.2015.
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Oстеритет преди
остеритета
Петър Добрев
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Georgi Medarov and Jana Tsoneva, Capital Reforms. Sofia:
KOI Books, 2014

Повече информация и сваляне на
безплатно копие (само на английски
език) тук.
Скорошните успехи на Сириза в Гърция
и на Подемос в Испания направиха
така, че и в медиите да се заговори за
името на починалия през миналата
година аржентинец Ернесто Лакло,
професор по политическа теория от
Университета в Есекс. Неговите идеи за
„радикална демокрация“ вдъхновяват
новата левица в цяла Европа, давайки
нов живот и на понятието „популизъм“
като инструмент за повече равенство
в модерните общества. (12)
Идеите на Лакло обаче могат да ни
обяснят не само успеха на партии
като Сириза, но и неуспеха подобни
движения да се появят в по-голямата
част на Европа, включително в
България. Заедно с Шантал Муф, Лакло
доразвива понятието на Грамши за
хегемония, обяснявайки начините,
чрез които дадени политики се налагат
и „седиментират“ (започват да се
приемат за естествени) в публичното
пространство. Това става чрез
дискурсивен анализ, в които могат да
се проследят конкретните социални

борби и отношенията на власт вътре в
тях, довели до успеха на една или друга
политика.
Точно в този дух се появява студията Capital Reforms на Георги Медаров и Жана
Цонева, които изследват дискурсивните
стратегии, които либералните кръгове
в България ползват от 1997 г. насам,
за да легитимират продължаващата и
до днес т.нар. “политика на остеритет“.
Медаров и Цонева се спират на вестник
„Капитал“ като основен инструмент за
тази либерална хегемония, довела до
това институции като валутния борд да
се смятат едва ли не за естествени, а
бюджетните съкращения да са толкова
популярни, че дори в тяхно име да се
протестира, както до голяма степен
беше случаят с летния протест от 2013
г. „Капитал“ е избран неслучайно –
и поради безспорното си влияние,
и заради активисткия подход на
изданието, което се самообявява за
„кучето, което хапе“, направлявайки
пътя на България от социализъм
към пазарна икономика.
Ценното в случая е, че авторите
успяват да избягат от капана на
това да представят всичко като
праволинеен „конспиративен“ проект
на местни или чуждестранни елити,
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а напротив - показват постоянните
вътрешни противоречия на процеса
и сложните и променящи се позиции
на замесените играчи. Любопитно е
да се види, например, как политици
като Иван Костов променят на 180
градуса позицията си за валутния
борд, обявявайки го за „национална
катастрофа“ в опозиция само за да го
наложат на практика няколко месеца
по-късно.
В този смисъл Capital Reforms показва
механизмите на създаването на
национален консенсус и оттам за
налагане на конкректни политики
като условие за транснационална
(нео)либерална хегемония, но и като
необходимо знание за изграждането
на контра-хегемонни стратегии.
Показано е как вестник „Капитал“
подчертава нуждата от постоянни
реформи, легитимирайки ги с
медицински и аскетичен дискурс,
които да доведат до “излекуване” и
“прочистване“ от комунистическото
наследство и неговите предполагаеми
болестни деформации и разхищения.
В края на 90-те това е допълнено
от непрестанното напомняне на
„цивилизационния избор“ пред
България – между Европа и Русия, между
западния капитализъм и азиатския

комунизъм. На фона на икономическата
криза след управлението на Жан
Виденов, тези публични внушения дават
достатъчен резултат, за да стартират
политика на деиндустриализация,
масова приватизация, орязване
на социалните услуги и постоянно
покачваща се безработица.
Ако днес в Западна Европа остеритетът е
сравнително ново явление, пораждащо
тепърва анализи и съпротиви, Capital Reforms отбелязва, че за България
той е факт с над 18 годишна история.
Оказва се, че въпреки постоянното
съзнание за изостаналост на
местните либерални елити,
България е в известен смисъл
икономически свръхмодерна, с
„остеритет преди остеритета“, което
я прави допълнително интересна за
изследване.(13)
Още повече, че по този начин ясно се
виждат далеч не толкова положителните
резултати от въпросния остеритет – от
1997 г. насетне държавните разходи
продължават да се свиват, но страната
остава с най-високи нива на бедност
в ЕС, най-ниски заплати и липса на
чуждестранни инвестиции.
Прави впечатление как механизми,
правещи остеритета възможен,
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напомнят тези от предишния „преход“
на България (а и на съседните балкански
държави) към капитализъм след
обособяването им като самостоятелни
държави в края на XIX век.
Непопулярните мерки се легитимират
през 1997 г. като „завръщане“ към
„евроатлантическата“ нормалност, така
както след освобождението новите
елити са противопоставяли османската
„азиатщина“ и „нецивилизованост“
на европейската модерност и са
конструирали „завръщането“ на
средновековна България в Европа.
Така в първата половина на ХХ
век на Балканите започва да се
развива специфична литература
на “изостаналостта”, която Мария
Тодорова дори вижда като първообраз
на последвалите широкопопулярни
теории. (14) В същото време редица
изследователи като Диана Мишкова
виждат Балканите всъщност като
политически „свръхмодерни“ - в
опитите им за „догонване“, либералните
елити често въвеждат редица мерки
по-бързо от западните си образци. Това
има своите положителни ефекти – като
да кажем ранното либерализиране на
избирателното право и високото ниво на
началнотото образование на Балканите
(с изключение на Румъния). (15) Но не
могат да се пропуснат и отрицателните

- „култът“ към модернизацията става за
сметка на затъващото в дългове село и
в крайна сметка води до това, че новите
държави бързо стават либерални, но
не и демократични. (16)
Последното често дори не се възприема
като проблем – демокрацията може
да се пожертва, ако това води
страната към предполагаема
модернизация. Интересно е колко
сходни са позициите по този въпрос на
румънските либерали от 20-те години,
чиито дебати Даниел Чиро изследва
(17), и тези на българските либерали
от 90-те, начело с Иван Кръстев,
посочени в Capital Reforms. През
1997 г. Кръстев се обявява за повече
власт на икономическите експерти и
срещу модела на „демокрация вместо
капитализъм“, така както влиятелният
Стефан Зелетин от румънската
Либералната партия е смятал, че
демокрацията може временно да
пострада, за да могат олигархичните
елити да модернизират страната.
В този смисъл той е възприемал
селяни, социалисти и противници
на индустриализацията като врагове
на прогреса. Разликата е в пътя към
този „прогрес“ - деиндустриализация
при Кръстев, индустриализация при
Зелетин, но враговете и методите за
легитимация са доста подобни. Можем
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само да се надяваме, че историческите
последици няма да са така подобни,
защото е известно до какво води
румънското „експертно“ управление в
междувоенния период.
Capital Reforms показва как с приемането
на България в ЕС вестникът
постепенно изоставя сравненията с
миналото и започва да легитимира
продължаването на остеритета чрез
съпоставки с другите европейски
държави, борещи се с рецесията,
но най-вече откривайки нови и
нови сфери, които предполагаемо
подлежат на неолиберална реформа.
От земеделието, през корупцията
и образованието, та до съдебната
реформа, винаги се намира сектор,
който не е достатъчно либерализиран
и съответно спъва всички останали.
В хода на реформите „Капитал“ открива
и либералния субект, който трябва да
ги оглави - „средната класа“ от млади,
предприемчиви, пътуващи хора,
предимно от София, които вестникът
прави лице на летните протести
от 2013 г. Съответно този субект е
противопоставен на „непродуктивното
население“ - най-често пенсионери,
роми, безработни.

уточняват, че Capital Reforms e работна
версия - има сериозни прескачания
във времето, някои теми са по-скоро
зачекнати, отколкото проследени
в течението на вестника – като
сравненията с реформите в Германия,
Унгария и Гърция. Не са изследвани
и директните, а не само дискурсивни
преплитания между „Капитал“ и властта,
а такива има – известно е например ,
че експерти от вестника взимат дейно
участие в изготвянето на програмата на
ГЕРБ, както и в лобирането за налагане
на плоския данък. 1
При все това, изследването е
ценно както с подхода си, ползващ
дискурсивния анализ на Лакло и Муф,
така и със сериозната емпирична работа,
проследила тенденциите в „Капитал“
от 1997 г. до днес. Това ни помага да
видим ясно как определени политики,
смятани днес за безалтернативни,
са исторически конструирани и то в
процес на сериозна хегемонна борба.
От своя страна, погледнато критично
от Цонева и Медаров, маниакалното
търсене на „Капитал“ на нови сфери
за реформа в името на постигането
на „автентичен“ капитализъм започва
опасно да напомня на един от разказите
Като тогавашния главен редактор
Йордан Матеев.
1

Следва да отбележим, че aвторите
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на Роалд Дал - „Галопиращия Фоксли“.
В него главният герой, порядъчен
английски джентълмен, забелязва
във влака, в който всеки ден пътува за
работа, мъж, който набеждава за Фоксли
- някогашен негов съученик, подлагал
го на редица унижения и мъчения. В
продължение на седмици нашият герой
следи Фоксли, припомня си комплексите
от миналото и крои планове как да
отмъсти, само и само да се окаже в
крайна сметка, че пътуващият във влака
е съвсем друг човек. Така и „Капитал“
търси постоянно нереформирани
сектори, когато простият отговор за
незавидното българско положение е
по-скоро съвсем друг - самата реформа.
ПАРЧЕТА ИСТОРИЯ: Забравеният
Мартин Лутър Кинг

След успехите на Движението за
граждански права в първата половина
на 60-те години, Мартин Лутър Кинг
започва яростна критика срещу
другите проблеми в американското
общество – бедността в страната и
войната във Виетнам. „Олевяването“
на американския лидер довежда до

маргинализирането му. Президентът,
синдикатите и пресата го изоставят.
Списание „LIFE“ го нарича демагог, а
„Уошингтън поуст“ определя последните
му речи като вредни: за него, за каузата
му, за държавата. (2) През 68-ма Кинг
започва организацията на масова
окупация в столицата с Движението на
бедните. Мисията на Кинг е постигане
на икономическа справедливост.
Планът не се осъществява, защото
на 4 април е убит. По-късно стават
публични сведенията, че още от 1963
г. е назначено наблюдение от ФБР,
телефонът му е подслушван и всяко
негово действие е било записвано.
(3) Целта на Бюрото е била да го
неутрализира като граждански водач.
„Официалната“ история нанася своята
цензура посмъртно. И досега Кинг
е представян като знаменателна
либерална икона, свързан с движението
за граждански права, защото тази
му първа борба се вписва угодно
в либералния консенсус. Съвсем
умишлено се забравят по-късните
му и по-демократични виждания за
равноправие не само пред закона, но и
в икономиката, намесата на социалната
държава и защита на бедните.
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Изядените сгради
Неда Генова

Архитектурното биенале във Венеция
през 2014 г., курирано от Рем
Куулхаас, бе озаглавено “Фундаменти”
и постави въпроса за историята и
значението на архитектурата. Една от
основните изложби, помещаващи се в
Централния павилион, бе озаглавена
“Елементи на архитектурата”, а всяко
помещение в сградата беше отдадено
на изследването и представянето на
един “фундаментален” архитектурен
елемент - под, стена, таван, покрив,
врата, прозорец, фасада, балкон,
коридор, огнище, тоалетна, стълбище,
ескалатор, асансьор, рампа...
Историческото развитие, както и
настоящите и бъдещи версии на
тези взаимосвързани елементи бяха
представени поотделно, приканвайки
по този начин посетителите да ги
разгледат изолирано един от друг и
да съсредоточат внимание си върху
социалното им, конструктивно и
артистично значение.
Битието и съдбата на някои сгради в
София ни дават повод да подходим
към един от тези елементи по може би
по-различен и критичен начин. Става
дума за фасадата и това как дебатите

около запазването или разрухата на
определени исторически сгради в
София се организират около визията,
значението и присъствието на този
елемент.
Фасадата е лицето на една сграда, тя
е онази част от нея, която радва или
наранява окото на минувача. Тя може
да е невзрачна или впечатляваща,
може да излага на показ съкровища,
но и да представлява опасност за
преминаващия. Разрушените фасади,
лющещите се мазилки са и онова, към
което сочим с пръст, когато искаме
да илюстрираме липсата на грижа
и внимание към нещо, което, като
жители на един град, до някаква степен
възприемаме като “общо” - облика му. От
друга страна, думата “фасада” отдавна
включва значения, свързани с фалша,
прикритостта, неистината – фасадата
може би е лъжовна, зад нея може би
умишлено са скрити някои неща... А
може би е “просто” фасада.
Фасадите, които ви показваме в това
фото-есе, са просто и единствено
фасади – или поне засега. И все
пак, историите им и причините за
настоящето им състояние далеч не са
прости. Сградите, от които някога са
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били част, вече не съществуват – били
са изядени, изтърбушени, разрушени.
Застинали в историята, частици от която
носят и която се очаква да “изиграят”
в настоящо-бъдещия град, фасадите
сега чакат завършването на поредния
строеж на нова банка, хотел, частен клуб
или търговски център. Тези самотни
фасади са едновременно крехки
и изключително важни – именно
заради това и тежките им носещи
конструкции трябва да продължат
да ги крепят. Защото самите фасади
може би крепят нещо друго –
легитимацията за съществуването
на “пълнежа”, необходимостта
от това да обгърнат нова сграда,
каквато и чиято и да е тя.

не за да запълним онова, което се крие
зад нея с готови отговори, а за да оголим
и покажем изяденото. Сведохме поглед
към обратната страна на фасадата –
вътрешната, скритата, онази, някога
таила сградата – и видяхме...
Автори на снимките: Неда Генова,
Ивайло Динев, Чавдар Цветков

Фасадите не заемат почти никакво
пространство. Те обаче маркират
мястото, което предстои да
бъде попълнено. Крехкостта им,
естетическите и стилови представи,
които тези фасади въплъщават, са
готов отговор на въпроси като “Защо?”,
“Защо тук?”, “Какво?” или пък “Кой?”.
Сами по себе си фасадите са кауза –
за “обществото”, но и за онези, които
знаят как да поставят въпроса така, че
да прикрие други, дори по-належащи
такива.
Решихме да погледнем зад фасадата –
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Поглед отвътре към фасадата на хотел „България“.
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Здрави колони държат фасадата да не се срути.
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Освен фасадата, нищо друго не е останало след предприетите строителни
дейности.
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Сградата е построена в края на ХІХ век по проект на чешкия архитект Антони
Колар. През 1978 г. е обявеназа паметник на културата от национално значение.
През 90-те години теренът става собственост на скандалната фирма „Мултигруп“.
След смъртта на Илия Павлов, хотелът спира да функционира.
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През 2007 г. е обявен инвестиционен план за превръщането му в търговски и
бизнес център. Проектът не се осъществява. В началото на 2015 г. Българската
банка за развитие започва амбициозен проект за реставрация.
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Поглед към друга изоставена фасада на бул. Дондуков 12. След разкопки преди
години, се разбира, че теренът е част от древен амфитеатър. През 2012 г. тръгва
проектът “Зад фасадата”, финансиран по програма “Култура”, който има за цел да
събуди интереса на гостите и жителите на града към амфитеатъра.
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Проектът за амфитеатърът не може да потръгне, защото все още не е уточнена
собствеността на земята над него. Една част е собственост на НЕК, а другата е
частна.
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Неолиберален
инструментариум
- Европейската
столица на културата
Чавдар Цветков
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Европейската културна столица
като инструмент за икономическа
интеграция. По своята същност тя
притежава икономически характер
и се подчинява на неолибералните
принципи на свободния пазар. Това
създава предпоставки за създаването
на монополи в рамките на културния
сектор.
За да бъде осмислена инициативата
Европейска столица на културата
(ЕСК), тя трябва да бъде разглеждана
в контекста на общите политики на
Европейския съюз (ЕС), отговарящи
на единната му същност. Възможна
позиция е тази същност да бъде
разглеждана като форма на съвместно
съжителство. Предпоставките, довели
до нуждата да се образува тази
форма на съжителство, определят
основния характер на инициативата.
Проследявайки историята на ЕС до
първото обединение на европейската
общност под формата на Европейска
общност за въглища и стомана
през 1951 г., виждаме как се задава
основният икономически характер на
обединения на европейските страни
след края на Втората световна война.
След това първоначално обединение
последващите такива следват този
основен икономически характер и
образуват подобни форми в различни

сектори. Те се базират на икономическо
сътрудничество, което да доведе до
просперитет. Такъв е примерът със
създаването на Европейската общност
за атомна енергетика, Европейската
икономическа общност и др.
Формиралите се обединения се
регулират от общите пазарни
условия, заключени в европейското
пространство. Развитието на тези
обединения води до еволюция,
изразяваща се под формата на общ
икономически и политически съюз, в
лицето на ЕС.
За да бъде той запазен, укрепен и
разширен, в рамките на съюза се приемат
различни линии на действие. Формира
се основното понятие за интеграция
чрез икономическото подпомагане.
Икономическата интеграция се
крепи на два основни стълба взаимодействие и взаимозависимост.
Интеграцията оправдава улесняването
на взаимоотношенията, формирали
се чрез взаимодействието и
взаимозависимостта. Съответно се
формират и определени интеграционни
политики, които се основават на
капиталовите взаимоотношения.
Образува се единен пазар, свалят
се рестриктивни и протекционистки
национални митнически бариери
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с цел улесняването на стокообмен
и т.н. Всички те по своя характер са
икономически мерки, спомагащи
интеграцията.
Това формира и част от основната
критика спрямо ЕС като форма
на общностно съжителство. Тя е
насочена по посока на реализацията
на процесите в съюза. Пример за това
е разглеждането на тези процеси (19)
извън общия контекст и осмислянето
им като нивелиращи общото ниво
инструменти. Осъществяването на
тази хоризонтална нивелация се
реализира на наднационално ниво.
Хабермас критикува тази страна на ЕС,
тъй като тя формира възможност да
бъдат пренебрегвани националните
специфики на отделните държави.
(20) Основна теза на тази критика
е, че липсата на публичност на
основни решения на европейските
институции води до криза на
представителната демокрация.
За всеки сектор в ЕС е налице
принципът на технокрация (21), като
по този начин прякото участие на
гражданите е ограничено за сметка на
тясно специализирани експерти. Това
може да бъде определено като криза
на представителната демокрация в ЕС.
Възможен ефект от тази предпоставка

е създаването на тенденция за
монопол, тъй като никой извън средата
на специалистите не притежава
нужните ресурси, за да вземе участие
в процесите в съответния сектор.
Тази критика, според Хабермас, може
да бъде коригирана чрез засилване
на прякото участие на европейските
граждани в законодателните процеси,
предоставяйки им се възможност за
участие в тях чрез публични обсъждания
и референдуми.
Критиката спрямо неолибералната
технокрация
и
проблемите,
произтичащи от нея, може да бъде
съотнесена и към културния сектор
в ЕС. Това може бъде разгледано
през примера с инициативата
Европейска столица на културата (ЕСК),
включително и в българския контекст
на инициативата, като актуален пример.
За да бъде осмислена ЕСК, тя трябва
да бъде разглеждана в светлината на
поетапното развитие на ЕС и през
призмата на икономическата интеграция
като нивелиращ инструмент. Като звено
от съдържанието на ЕС, инициативата
ЕСК следва споменавания до този
момент обединяващ икономически
принцип. Така по своята същност
Европейската столица на културата има
по-малко допирни точки с представата
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за културното съдържание, за сметка на
икономическото.
Наличието на тези предпоставки може
да формира тезата, че има възможност
да се образуват кръгове, които да бъдат
облагодетелствани от наложилата се
форма на инициативата ЕСК. Това е
лесно обяснимо, ако се проследи
желанието за легитимност на
представителната демокрация,
изразяващо се в гласуването на
доверие на различни технократи,
които, за да демонстрират своята
независима компетентност, се
самопозиционират в частния сектор,
без да се дистанцират от държавните
политики. Това създава ситуация, в
която тесен кръг от специалисти са
запознати с формирането на политики
за управление на дадения сектор и
са единствената алтернатива тези
политики да бъдат реализирани.
Прякото гражданско участие във
формирането на тези политики и
управлението им е ограничено.
Изразяването на тази тенденция през
примери се появява в сравнително
малкия
брой
специалистиадминистратори, които могат
да управляват изграждането и
реализацията на проекти от структурните
фондове на ЕС. Създава се възможност

тези тесни кръгове да създават и
реализират секторни политики. Част
от критиката спрямо този феномен се
изразява в това, че технократските
кръгове, които са независими от
държавата, могат да лобират свободно
за частните си интереси, тъй като, според
същността на ЕС, неговите институции
не притежават нужната гъвкавост да
създават регулативни политики и тази
регулация се извършва посредством
свободния пазарен принцип. Това
формира възможността развитието на
даден сектор като този на културата да
се определя от частната инициатива,
подчинена на пазарния принцип,
поради отсъствие на държавна
регулация. Става възможно да бъдат
допуснати грешки, които да влияят на
целия сектор, поради допуснати грешки
от страна на технократските кръгове.
Такъв е примерът с банковото дело и
европейската финансова криза, който се
разглежда от Бранд („Няма да плащаме
кризата на вашите грешки“). (22)
Културният сектор наистина не се
откроява като изключение. Интересен
е контекстът на развиващите се,
новоприсъединили се към ЕС
икономики, какъвто е примерът с
България. У нас трудно могат да
бъдат открити подобни монополни
формирования в завършена форма в
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рамките на културния сектор, каквито
бяха обрисувани по-горе, но може да
се каже, че те се образуват в момента.
Именно поради тази причина е от
голяма важност да се обърне внимание
на бъдещето развитие на инициативата
ЕСК и възможните й слаби страни.
Появява се възможността, преди
слабите страни на ЕСК да се проявят
под формата на образувани монополи,
завършени като трайно позиционирани
субекти в културното пространство,
да бъдат предприети мерки, които
да им се противопоставят. Преди
да бъдат разгледани тези проблеми
в българския контекст, трябва да се
направи въведение в също толкова
сериозния проблем за същността на
ЕСК като интеграционен инструмент
от икономически характер.
До 1985 г. характерът на обединена
Европа е бил предимно икономически,
но тази година е от изключително
значение за европейското историческо
развитие, тъй като за първи път, макар
и подчинена на общия икономически
характер, се учредява политика за
сплотяване на общността чрез единна
културна политика, оформяща един
от основните девизи на идеята за
обединена Европа – „Многообразие
в единството“, която по-късно се
доразвива чрез отделни членове на

Хартата за основните права. Въз основа
на това в националните специфики
могат да бъдат открити общоевропейски
ценностни и идеали, формирали се на
базата на тези нормативни актове. Но
тук трябва да бъде направено рязкото
уточнение, че тези нормативни актове
(например Лисабонската конституция)
са наднационални и имат задължителен
характер, и заемат доминираща роля
при съприкосновение с националното
законодателство.
През 1985 е поставено началото
на инициативата Европейска
столица на културата от гръцката
актриса и тогавашен министър на
културата Мелина Меркури. Това е
начало на политика, насърчаваща
дисциплинираното отделяне на
средства за култура от страните
членки, с цел утвърждаване на
общоевропейските ценности - не само
със силата на икономическите лостове,
но и подплатяваща икономическите
успехи с полагането на основите
на общоевропейска същност с
формирането на „европейска „душа”.
Т.е. осмисля се и през изграждането
на общи пазари - и в рамките на
културния сектор. Свидетелство за тази
тенденция са и данните, поместени в
„Ръководство за градовете-кандидати
за ЕСК” (23): „По изчисления на някои
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предишни успешни столици всяко
евро, инвестирано в събитието, може
да генерира печалба в размер между 8 и
10 евро. Следователно събитието може
да допринесе за растежа и заетостта. В
този смисъл си струва да се отбележи, че
секторът на културните и творческите
дейности играе важна икономическа
и социална роля в Европа: секторът е
допринесъл за 2,6 % от БНП на ЕС (30)
през 2003 г.“(24)
Начинът, по който звучат тези данни
в контекста на масовата политика на
остеритет, е интересен. При бюджетни
съкращения образователният и
културният сектор са едни от първите
пера, които се рационализират чрез
реформи за бюджетни съкращения.
Примери за политики на остеритет
в пространството на ЕС могат да
бъдат наблюдавани в широк мащаб.
(25) В същото време, благодарение
на пазарните инвестиции в сектора
на културата могат да се генерират
печалби.
Доказателства за преобладаващо
икономическия
характер
на
инициативата ЕСК могат да бъдат
изведени чрез анализ на официалните
доклади на Европейската комисия,
определяща градовете победители.
Такъв е примерът с окончателните

доклади на журито, определящо
печелившия кандидат. (26) В тях се
съдържа и бюджетна част, в която може
да бъде открита тенденцията, че не
по малко от 60% от бюджетите на
градовете кандидати са отделени за
изграждането на инфраструктура,
изграждана чрез оперативните
програми от структурните фондове на
Съюза. Именно този щрих от характера
на инициативата може завършващо
да я представи като икономически
инструмент за прокарване на
геополитическо влияние.
Към изискванията за кандидатите
се отделя и специално внимание
на секторите, които трябва да бъдат
подобрени. Това се поставя като
изискване в апликационната форма към
градовете-кандидати под заглавието
“Град на гражданите“. Тук се поставят
инфраструктурни и социални цели, които
са идентични с целите, определяни като
приоритетни за съответната страна.
Тези насоки и пояснения, представени
в „Ръководство за градовете-кандидати
за ЕСК”, насочват към изграждането на
трайна представа за инициативата като
възможност за печалба, въз основа на
която да бъде постигната икономическа
стабилност и просперитет, които на
свой ред да засилят припознаването
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на ЕС в лицето на страните членки и
така да се засили влиянието им върху
националните и местни политики като
цяло, и в частност върху политиките за
култура.
До края на 80-те културната
политика не е била обект на интерес.
Навлизането и разпространението
на неолибералните идеи засягат
всеки един сектор. Културният
сектор не прави изключение, като
в края на 80-те/началото на 90-те в
световен мащаб той бива подчинен
на свободния пазарен принцип, и
държавната подкрепа е изцяло снета,
така че тя да отговори на идеите
на неолиберализма за цялостна
ненамеса в частния сектор.
Според регламента на ЕСК (27),
в идеята за държавната ненамеса
са заложени определени параметри
към градовете-кандидати. Ролята
на главния орган, определящ
стратегическата рамка на сектора за
страната - Министерство на културата
(МК), е сведена до организацията
на конкурса. Решението за избор на
даден град се пада на сборна комисия,
формирана от експерти от основните
институции на ЕС, от Европейския
парламент и от Европейската комисия,
които държат мажоритарния дял от

гласовете, както и от членове, избрани
от МК на съответната страна. При
взето решение, министерството има
за задача и последващия мониторинг
над инициативата (28), като има право
да налага вето и рестрикции с цел
запазването на марката ЕСК. (29)
Рисковете, които се очаква да бъдат
предвиждани и избягвани, са свързани
най-често с финансовото обезпечаване
и реализацията на печалби, които
спадат към полето на отговорности
на изпълнителната власт. Съответно
тя трябва да бъде достатъчно добре
организирана, за да уреди въпросите на
съфинансирането, тъй като основната
част от средствата за обезпечаването
на събитието са грижа на страната и
града, избрани за домакини. Тук могат
да бъдат открити още доказателства
за икономическия характер на
инициативата, тъй като в бюджетното
формиране трябва да бъде отчетена
подкрепата на бизнес средите. Това
се проследява и в условието да бъде
отчетена добавената стойност на
събитията.
В окончателния доклад за избор на
град-домакин на инициативата през
2019 като слабост на кандидатурата
на Варна се отбелязва позицията на
туризма като вторичен продукт, а не
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като непосредствена цел, която да
носи добавена стойност. Единствената
финансова подкрепа, която се оказва на
страната-домакин, е наградата „Мелина
Меркури”, връчвана от европейската
комисия едва няколко месеца преди
започването на инициативата.
Наградата възлиза на стойност 1,5
млн. евро - принципно малка сума за
осигуряването на финансова рамка
на събития, които по програма са
предвидени за цяла календарна
година. И ситуацията не се подобрява
при положение, че съществува
възможността тази награда да не бъде
изплатена поради неизпълнение на
зададените параметри.
Монополите
в
случая
са
заинтересованите групи от частния
и неправителствения сектор, които
равноправно участват в кандидатурата
на града. Всъщност, кандидатурата
на града зависи от тях, тъй като,
според формулата за формиране на
бюджета на инициативата, те трябва да
генерират общо около 40% от общия
бюджет - независимо финансиране,
от което, разбира се, би трябвало да
се отстранят средствата, постъпващи
в бюджета на общината от участие в
различни финансиращи програми и
механизми, свързани с ЕС. Това става
ясно от кандидатурата на Варна за ЕСК,

отличаваща се с добре структурирани
апликационни материали (което е
отбелязано и от комисията), но към тях
са приложени и финансови механизми
на различни европейски финансиращи
програми, от които не става ясно
каква роля ще заемат творческите
предприемачи и как те ще допринесат за
добавянето на допълнителна стойност.
Така ролята, която тези предприемачи
поемат за кандидатурата и в последствие
за реализацията й, е значителна.
Позицията им определено може да бъде
наречена изгодна, ако бъде направена
съпоставка между инвестираните от тях
ресурси и реализираните резултати.
Тази позиция може да бъде разгледана
като, от една страна, стоят целите пред
културните предприемачи, изразяващи
се в техническото измерение на
организацията на мероприятия от
културния календар - привличането
на чуждестранни партньори и
участници, публичното отразяване
и провеждането им. От друга страна,
те получават публична дотация,
изразяваща се в отделени средства за
наем на пространства за творческите
индустрии, за популяризирането и
отразяване на събитията, също и за
осигуряване на доброволци, които
да участват на оперативно ниво в
непосредствената организация и
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провеждане на мероприятия. (Трябва
обаче да се отбележи, че тези средства
се изразяват в безвъзмездното
предоставяне на общински терени,
медийни канали и контакти с различни
браншови организации). В тази
ситуация единствената инвестиция на
културните предприемачи е свързана
с реализирането на труда им, тъй като
останалата част от ресурсите им се
предоставят безвъзмездно. Но когато
стане въпрос за реализирането на
добавената стойност на съответните
мероприятия, те остават частни и
малка част от тях са оставени с платен
достъп, генерираните печалби от
който се насочват към предприемача.
В много случаи оказаната държавна
помощ се изразява в материално
подпомагане и много рядко във
финансово. Това формира въпроса от
какво ще се издържат предприемачите,
ако съществува претенцията, че те са
професионалисти.
Появява се и въпросът къде и при кого
се реализира добавената стойност
на съответното мероприятие.
Единственият сигурен доход от тази
гледна точка за града-домакин на ЕСК
са косвените данъчни постъпления,
тъй като мероприятията са само
в партньорство с общината,
която предоставя средствата,

а управлението се поверява на
предприемача. Мероприятията се
провеждат на общински терени, които
често се предоставят свободно, но
приходите от билетни постъпления,
продажби и комисионни не влизат
обратно в общинския бюджет (при
продажба на произведения на
изобразителните изкуства през галериен
разпространител, стандартната и
широко разпространена комисионна
е около 30% от стойността на предмета,
който е продаван).
Тази позиция се регламентира от
изискванията на ЕСК (30), като в тях ясно
се поставя въпросът за ръководния
потенциал на екипа, отговарящ за
инициативата.
Трябва да се отбележи, че на общинско
ниво рядко се среща подобен
международно признат човешки ресурс
и поради тази причина общината е
принудена да привлича външни кадри,
тъй като в изискванията към градоветекандидати въпросът за човешкия
ресурс за реализация на инициативата е
заложен и се следи стриктно. В създалата
се ситуация се оказва, че общинатадомакин не е изправена пред широк
избор от възможни специалисти. Ако
общината не разполага със съответните
специалисти, тя трябва да ги привлича
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от външни организации.
Наред с тези специфики и в допълнение
към постоянната опасност от бюджетни
съкращения, ЕСК ограничава и
намесата на националната държава по
отношение на провежданите политики
и я замества с комисията, съблюдаваща
изпълнението на запазената марка ЕСК
в нейните качествени параметри. Това
отново ограничава държавното участие
и насърчава частния сектор, който се
ръководи единствено от принципа на
свободния пазар. Така, поради липсата
на държавна регулация и нейното
допълнително ограничаване от страна
комисията, става възможно културният
сектор да се форматира до голяма
степен от частните предприемачи,
едностранчиво.
Примерите, които се срещат в
практиката, са разнообразни. Дотук се
разглеждаха различните условия, които
могат да доведат до спечелването на
ЕСК. Оказва се, че за да бъде спечелена,
градът-кандидат трябва да изпълни
определени параметри, които се
разкриват като икономически, от една
страна, по отношение на бюджетните
реалности, и от друга, които отговарят
на общите европейски изисквания на
конкурсното начало по отношение
на организационния капацитет и

потенциал. Предимство на кандидатите
е да разполагат с развита концепция
за култура. Но малко български
градове-кандидати (като София и
Пловдив) имат приети стратегии
за развитие на културата в рамките
програмния прозорец до 2020, и това
оказа влияние върху протичането на
конкурса и дава предимство на тези
кандидати. Тук може да се разгледат
предимствата на кандидатурата на
Пловдив за културна столица през
2019 (31), под общия слоган „Заедно“,
което включва и работа с ромското
малцинство и неговата интеграция тема, която се оказва често дискутирана
в рамките на програмните прозорци
като подходяща за инициативи, които
успешно усвояват целеви средства.
Това оказва положително влияние
на кандидатурата, поради факта, че
отговаря на поставени наднационални
цели за програмния прозорец до
2020, които до този момент не са били
реализирани чрез други програми.
Един от съществените проблеми, които
се засягат от ЕСК, се позиционира в
полето на процесите на централизация и
децентрализация на културния продукт.
В това отношение София държеше и
продължава да държи основния дял от
продукцията в този сектор, като може
само да задълбочава процесите на
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централизация на културните продукти.
Това автоматично навежда на мисълта за
творческия и организационния ресурс,
заключен в рамките на столичните
културни индустрии. Една от основните
точки в предложенията на останалите
кандидати беше децентрализацията
на културния продукт, като Пловдив
постави възможност за овладяване
на тези процеси чрез системата на
„осиновяване“ на творчески индустрии.
В известна степен Пловдив успява
да реализира подобна политика на
децентрализация като привлича цяла
фестивална платформа и нейната
специфична публика. Това може да се
смята за професионално номадство
и да се дължи на регламента на ЕСК,
тъй като трябва да бъдат привличани
културни предприемачи, които да
имат възможността да генерират
до 40% от бюджета на кампанията
на града. Оттук не могат да бъдат
отречени качествата на фестивалната
платформа, изразяващи се в доброто
управление на конкурсните процедури и
популяризирането на проектите, но това
не може да се отнесе до съдържанието и
качеството на предоставения продукт. В
това отношение е показателна статията
на Станка Желева във в. „Култура“
„Sofia Contemporary или много шум за
нищо…“. (32) Фестивалната платформа
на “One” се вписва в създадения и

легитимирания от регламента на ЕСК
модел за културен предприемач, които
може да работи според принципите
на свободния пазар. Той разполага
с предоставената му безвъзмездна
дотация чрез физически пространства,
информационни канали и контактни
мрежи, като в замяна получава задачата
да организира културни мероприятия.
Тук трябва да бъде отбелязан моментът,
в който тези мероприятия, разполагащи
с почти безвъзмездни начални ресурси,
генерират добавена стойност в частна
полза, тъй като продаваните билети за
организираните мероприятия внасят в
общинския бюджет местните данъци,
които им се отчитат, но не и процент от
прекия, некосвен доход от продажби.
Разбира се, вторичните продукти остават
за общината под формата на данъчна
тежест, но дали това е реципрочна
сделка спрямо инвестираните ресурси?
Трябва да се направи уточнението,
че съществуват колаборации между
отделни културни предприемачи, което
улеснява връзките с общинските власти
и изнасянето на културни индустрии.
Това, разбира се, е добре от гледна
точка на децентрализирането на
продукта. Но тук е есенцията на
проблема, че формирането на тези
колаборации ограничава местното
участие и централизира на свой ред
създаването на определен продукт
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в рамките на определена група от
културни предприемачи, което без
проблем може да бъде наречено
творчески монопол.
Това е опасна тенденция, тъй
като общинските ресурси, които
се предоставят безвъзмездно,
се управляват от малък кръг от
заинтересовани лица, разполагащи
с нужния организационен и
административен опит, за да участват
и да печелят в конкурси, които са
структурирани по начин, отговарящ
на спецификите на тези организации.
Тази
практика
пренебрегва
по-традиционните форми, вместо те
да бъдат част от тези колаборации.
Всъщност това се явява като
метапроблем пред града-домакин,
тъй като той не се изчерпва нито с
предприемаческото номадство, създало
нелицеприятния скандал около тезата
за „инвазията на скакалците“ (33), нито с
отсъствието на съдържание, нито дори
с факта, че се пренебрегват доказани
имена, вместо те да бъдат обновени и
подобрени.
Този проблем се корени във
възможността дадена група,
благодарение на наличните си
ресурси, да налага хегемония
над съществуващи и доказали

се модели. Тази възможност не
се създава на местно ниво, нито
дори на национално. За нея не
носят отговорност културните
предприемачи, ползващи създалата
се възможност, нито общинската
администрация, която има пред себе
си наднормативни актове, с които
трябва да се съобрази. Тя се реализира
благодарение на пазарните и
икономически принципи, залегнали
в инициативата ЕСК, които всъщност
я управляват, пренебрегвайки до
голяма степен съдържанието на
културната инициатива и заменяйки
го с изграждането на непотребна
инфраструктура и агресивното й
публично представяне.
В един толкова разнороден сектор
налагането на едностранчиви политики
не само е нелогично, но и опасно, тъй
като води до девалвиране на утвърдили
се културни форми, които ще изчезнат
не поради липсата си на стойност, а
поради невъзможността да се справят
с неолибералните пазарни принципи,
на чиито произвол биват оставяни.
Творческите
индустрии
представляват крехка, но изпъстрена
с динамика система от реактивни
елементи, които трябва да влизат
във взаимодействие. В противен
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случай те ще се изчерпат и ще
изчезнат. Това формира нуждата от
адекватна и преди всичко съизмерима
с качеството намеса в културния сектор,
тъй като оставянето му в контрола
на пазарните принципи извежда на
преден план организации, които могат
да си позволят да абсорбират идеи и
да ги монополизират и то не поради
уникалните художествени качества
на продукцията си, а поради простата
причина, че е възможно да я произведат
- и също толкова важно, че имат ресурса
да я разпространят и популяризират.
И то за сметка на организации,
предлагащи високи културни резултати,
но поради липсата на ресурс да ги
наложат и популяризират, оказали се
неспособни да оцеляват в рамките на
пазарно-капиталовите отношения.
Така оформена, ситуацията може да
бъде разглеждана като пример за
сектор, оставен на произвола на пазара.
Прекомерният страх от държавна намеса
в този сектор, в духа на неолиберализма,
създава предпоставки за формирането
на монополи. Тук трябва да бъде
обхванат проблемът в перспектива.
Той не засяга само локалното и дори
националното формиране на монополи
в сектора на културата. Обхватът му
е наднационален и задълбочаващ се
константно, тъй като с решение на

Европейската комисия страните, който
ще вземат участие в ЕСК са предложени
и гласувани за периода 2019-2033г.
Този проблем трябва да бъде
решен чрез преосмислянето на
основните цели на ЕСК и участието
на националните държави в нея.
От икономическо-интеграционен
инструмент тя трябва да се превърне
културен, спомагащ изграждането на
културни взаимовръзки, формиращи
колективната солидарност в съюза. Като
това се извърши не чрез хоризонтална
нивелация посредством икономически
инструменти като изграждането на
инфраструктура или генерирането на
добавена стойност, а чрез инвестицията
в специфични форми на изкуство, дори
те да бъдат безвъзмездно дотирани.
Също така би трябвало да се насърчава
възможността за тяхното споделяне
- не само на ниво избрани градове и
партньори за съответната година, а
също и на национално и международно
ниво. Така наистина може да бъдат
осмислени слогани на кандидати
като „Сподели” (София) или „Заедно”
(Пловдив). Тогава наистина би могло
да се изгради понятие като културна
интеграция.
Защо темата е от такова значение?
Отговорът е, че към момента стоим
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върху планина от несполучлив
опит, но възможността, която ни
се предоставя, е чрез анализа му и
правилните мерки тази купчина да се
превърне в основа за надграждането
на инициативата Европейска столица
на културата и отстраняването на
досегашните слабости. Чрез това ще
могат да се отстранят и генерални
проблеми за целия съюз и неговата
същност, като се преосмислят
инструментите за интеграция и
взаимосвързване.
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Изоставени (в) грижи
Маргарита Габровска
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Животът й има три основни състояния
– дневна, нощна, почивка. Сякаш е така
от вечност, самата тя изглежда така,
като че ли е тук от вечност.
Тя е първото нещо, което децата виждат,
когато отварят очи сутрин и последното
нещо, когато заспиват нощем. Не ги
посреща с „Добро утро“ и не пожелава
„Лека нощ“ – значение има само времето
за къпане, преобличане, хранене или
даване на лекарства.
Случва се да изпуска фрази, които
подсказват, че невинаги е било така…
Когато стане дума за структурни
промени в национален мащаб,
обичайно мисълта се насочва към
„голямата картинка“ на институциите.
Ако говорим за социални институции
и една такава не работи, се артикулира
необходимостта от разкриване на
нова, по възможност по-успешна, и
от закриване на старата. Струва си
да се отбележи, че в тези процеси от
последните години държавата никога
не излиза „на фронта“ сама. Всъщност
в преобладаващите случаи нейното
участие започва едва след като
неправителственият сектор е вложил
едно значително количество човешки,
финансови, времеви ресурси и ноу-хау
за задвижване на процесите. Публично-

частните партньорства обаче имат своя
срок, след който държавата трябва сама
да поеме грижата за „новородените“
услуги. И често това води до влошаване
на старите проблеми на новите
институции. Постепенно състоянието
им се хронифицира и не след дълго това
дава своите дълбоки отражения върху
целия институционален организъм.
Нека се опитаме да дефинираме
„неработенето“ на институцията.
В случая на специализираните
институции за деца то се изразява в
няколко аспекта. Първо и основно,
входът към институциите е широк,
а изходът - тесен или просто няма
такъв.1 Липсва навременна превенция
на изоставянията на ниво родилен
дом и подкрепа за родителите,
чиито деца се раждат с увреждания.
Веднъж попаднали зад вратите
на институцията, изходът за тези
деца рядко води другаде, освен до
следващата, обусловена по възраст
и тежест на увреждането.

1
Това е валидно в особено голяма степен
за Домовете за медико-социални грижи за деца
(ДМСГД), където децата постъпват директно от
родилно отделение и за част от които единствена
алтернатива след навършване на тригодишна
възраст е друга институция.
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Показателен е фактът, че последно
дете с увреждане е било осиновено в
България през 2010 г. (34)
От широкия вход и тесния изход на
институциите следва вторият аспект
на „неработенето“ – институциите
постепенно започват да „преливат“, а
нивото на грижата да спада до степен,
в която се поражда необходимост
от разкриване на нови институцииреплики, които да поемат част от
постъпилите деца.

действие (КПД) на институции за деца
е не просто нисък, а отрицателен и
с това бе поставено началото на
техния край - или поне такава бе
заявката. И за да продължим да
мислим „по институционалному“, т.е.
без съзнание за „човешкия фактор“,
нека си припомним дефиницията за
КПД – „характеристика, която отразява
ефикасността на система, служеща за
преобразуване на енергия. Определя се
като съотношението между изходящата
полезна енергия и енергията, подадена
към системата.“

И трето, тесният или липсващ изход
прави институцията неефикасна,
т.е. „поглъща“ ресурси и бележи
почти пълна липса на обществена
„възвръщаемост“.
Интересът на тази статия е насочен
към това как сме способни да
говорим и мислим за институциите за
предоставяне на грижа без изобщо да
намесваме човешкия фактор, а именно
грижещите се. Често чуваме да се
говори за неефикасни институции, но
значително по-рядко за неефикасно
обгрижване, т.е. проблемът се отдава
на структурата и резултатите, а не на
процеса и отношението.
През 2010 г. държавата официално
призна (35), че коефициентът на полезно

Функциониралите до момента
институции за деца изразходват
определено количество подадена към
тях енергия, но на „изхода“ показват
твърде ниска или отрицателна
„производителност“. Това е и причината
да бъде търсен заместител, както
вече стана ясно. Мисли ли се обаче за
процесното ниво - за преобразуването
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на енергията и най-вече за хората, които
го извършват? Ако се съди по това,
че част от новите услуги се разкриват
в сградите на старите (36) и че често
се преназначава същия персонал,
може да се каже, че не, не се мисли за
преобразуващите енергията, но пък
се слагат нови имена на стари здания.
„Деинституционализацията не е крайна
цел, а средство за хуманизиране на
грижата за децата“ – това гласи един от
принципите от Националната стратегия
за деинституционализация. (37) А
къде е хуманизирането на грижата за
грижещите се? Защото тези институции
все пак са създавани и движени от хора.
Ако стените могат да се пребоядисат,
фасадите - замажат, а пердетата –
заменят, то може ли да се твърди, че
процесът на обновление ще протече
по същия безпроблемен начин и
по отношение на хората, полагащи
преки грижи за децата – медицински
сестри, детегледачки, лекари? Кой ще
се погрижи за служителя, прекарал
през последните 30 години повече
часове в Дома за деца, отколкото в
своя собствен?
А какво всъщност може да представлява
грижата за грижещия се? Може би
преди всичко е осигуряването на

условия, гарантиращи съхранението
на достойнството на грижещия
се, обезпечаващи собственото
преживяване за ценност, гарантиращи
възможността му за участие във
взимането на решения за живота в и
на институцията, която представлява.
И ако до този момент грижата, която
е полагал за децата е била огледало
на полаганата за самия него грижа, то
реалистично ли е изобщо да мислим за
съхранен капацитет за „можене“?
Константин, психолог, работещ в една
от новите услуги, споделя:
„Професиите на медицинската сестра
и детегледачката са професии, които
се грижат за другия – от една страна,
за лекаря, а от друга – за децата, през
наставленията на лекаря. Но кой се
грижи за тях?
Тяхната функция е „за другия“.
„Благополучието на другите зависи от
мен, но кой се грижи за мен? Как да се
идентифицирам с грижещия се за мен,
така че през тази идентификация да дам
по-добра грижа за другия?“ Получава се
така, че детегледачките и медицинските
сестри са във функцията на обект или
инструмент, който изпълнява, но не
са субект, затова не биха могли да се
отнасят към детето като към субект.
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Обектът изпълнява желанието на някой
друг, това е функцията му и самият той
функционира през желанието на друг.
Но къде са неговите желания - все едно
личността му се разтапя в другия.“
Може би някои ще възразят, че грижа
за персонала има – главно обучения за
хората, работещи в новите услуги. Но
обучаването в нови методики и ученето
как да се заменя абревиатурата ДМСГД
(Дом за медико-социални грижи за деца)
с РГ (Резидентна грижа) не е грижа, а
проектно изискване.
„Спомням си как, отивайки за първи
път в „резидентната грижа“, видях едни
сестри и детегледачки, които в някакъв
смисъл са „мачкани“ от лекарите. Те
имат много специфична функция –
слушат лекаря, следват го и облекчават
дейността му. Често се наблюдава
нещо като ролева злоупотреба („Като
направиш тази промивка, донеси
ми едно кафенце.“), която обаче се
нормализира от лекарите и не се
признават заслугите и ценността на
сестрите и детегледачките, а оттам
самите те се затварят.
Много е интересно, когато влезеш в
една такава йерархична структура.
Много бързо трябва да се ориентираш
спрямо нея, защото те засмуква и

все едно те поставя в определена
позиция. Ако си любезен и създаваш
впечатление на безобиден, биваш
харесан, но в даден момент виждаш
неща в отношението към децата, които
трябва да се коригират, и в този момент
ставаш „лошия“. Много е деликатно как
въвеждаш желанието си да коригираш
нещо, тъй като, когато ти симпатизират
и те приемат, те третират като равен,
но не те чуват като специалист. Когато
влязат в контакт с теб, думата ти изчезва
сред тях, ако си в обсега на симпатиите
им. А в момента, в който се опиташ
да ги коригираш, ставаш „мачкащия“,
минаваш в „лагера“ на лекаря, който ги
наставлява и пренебрегва, капсулират
се и диалога изчезва, започват просто
да изпълняват.
Така работещите в Резидентната грижа
не успяват да интегрират невероятния
си обем от знания, натрупани през
годините, в отношенията с децата. Ето
защо обученията, имайки йерархичен
елемент, също не работят - каквото каже
лекарят (обучителят) - това е, нямаш
право на глас, или ако имаш, то е под
формата на оплакване към равен по
съдба колега.“
Грижещите се обичайно са в сянка
и извън общественото внимание.
Изключение правят случаите на
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регистрирани злоупотреби – например,
връзване на децата за леглата,
смесване на всички блюда за дадено
хранене в една чиния, физически
наказания - в които „осветляването“
се случва с единственото намерение
за публичен линч. Възможно ли е да
се очаква, че човек, подкрепата за
когото системно е пренебрегвана,
въпреки тежестта на работата му,
е в състояние да съхрани и да се
отнесе с уважение към ценността
на другия? Очаква ли се, че няколко
методически обучения са в състояние
да компенсират траяло с десетилетия
занемаряване? И промяната на закони,
стратегии и наредби ще промени ли
тълкуването им от хората, застинали
в едни минали времена? „Законът се
променя, но интерпретацията – не. Там
е перверзията.“ – заключава Константин.

деца. Децата са от бившия ДМСГД,
намирал се в същата сграда със същия
персонал години наред - деца, които,
заради тежестта на уврежданията си, не
са осиновени или в приемни семейства.

Идеята на новите резидентни услуги е
да имитират семейна среда, т.е. малък
брой деца са обгрижвани от такъв
брой възрастни, че всяко дете да има
възможността да изгради сигурна
привързаност с един избран от него
възрастен. В Резидентната услуга,
намираща се в сградата на „новия“
Комплекс за социално-здравни услуги,
в който по стечение на обстоятелствата
работя, има шест медицински сестри,
пет детегледачки, един лекар и три

друг контакт с възрастните, освен
функционални докосвания от типа на
промивки на стомашна сонда, къпане,
преобуване, хранене. Четенето на
приказка от външни специалисти се
приема с насмешка от персонала –
„Какво му четеш, то нищо не разбира.“

Нито едно от децата няма „свой
възрастен“, с който да е изградило
сигурни отношения на привързаност.
Тези деца не са свикнали да бъдат
поздравявани с „Добро утро“ и „Лека
нощ“ и нито едно от тях не познава

А персоналът са всъщност хората, които
няма да те поздравят по коридора, а
ако ти ги поздравиш - с което едва ли
не валидираш съществуването им - се
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втренчват равнодушно в теб. За голяма
част от тях първата работа се е оказала
и последна: „Искаш ли съвет от човек с
опит? Завърших за медицинска сестра
и оттогава работя в Дома, вече повече
от трийсет години. Сестра Стоянова
съм.“
Това беше първият ми досег с човек
от Дома. Така и не получих съвет,
нито научих първото име на сестрата,
която държи да бъде наричана сестра
Стоянова и реагира с хладна острота
на всеки опит да бъде узнато първото й
име. Сестра Стоянова е един от хората,
които през живота си са прекарали
повече време в институцията, отколкото
в собствения си дом – „Казвам се
сестра Стоянова и работя в дома
повече от трийсет години. Нямам
деца, неомъжена съм, вкъщи се грижа
за болните ми родители, които са на
легло.“ – това бе визитката й по време
на първото ни съвместно обучение,
както и единственото, което успях да
науча за нея.

А си струва да се научи повече за хората,
правещи възможно съществуването
на тези „мъртвородени“ институции.
Доколкото не можем да не признаем
нуждите на онези (в случая, децата), в
чието име институциите са създадени
(отделен е въпросът мислим ли за
други начини за удовлетворяване на
тези нужди), може би именно през
хуманизирането на образа на т.нар.
„персонал“ ще можем да изградим
по-солидарно отношение по пътя
към една нова форма на грижа.
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ПАРЧЕТА
бунтарки

ИСТОРИЯ:

Розовите

явяват със свои кандидатки на селски
избори и печелят в две села. Към този
момент бандата наброява поне 400
000 членове.

През 2006 г. в откъснато от останалия
свят село в Северна Индия, една
по-наперена сред жените – Сампат Пал
Деви, вижда мъж да бие съпругата си.
Сампата се намесва, но колкото и тя да
поеме от ударите на бияча. На другия
ден тя се връща с още пет жени, всяка
със здрава тояга в ръка и подреждат
подобаващо мъжкаря. Новината
обикаля близките села. Скоро става
легенда. (4) Сампат решава да поведе
жените в борба за равноправие между
половете. Групата слага по едно розово
сари и обикаля страната. Битката се
оказва нелека – в общностите цари
патриархалност. Семействата избират
за кого да омъжат момичетата си,
после те нямат право да се влюбват,
да изразяват лични чувства. Излезе ли
извън рамките, жената я чака огън – не
в душата, а по цялото тяло – до смърт.
„Розовата („гулаби“ на инд.) банда“
постепенно постига няколко победи
в осъждането на убийци на жени – в
много от случаите техни братя, решили
да ги запалят, за да запазят честта на
семейството. През 2011 бунтарките се
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Да носиш общността
1
в себе си
Станислав Додов

,1

1

Идеята за интервюто е вдъхновена от книгата „След добродетелта“ на Аласдър Макинтайър.
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„Алевиите, наричани също алиани, са
етно-религиозна група, която…“ Не. Така
ще стане дълго и скучно. А и целта ми
всъщност не е да правя етнографски
разрези.
Замислих се преди време, обаче,
когато един приятел ми разказа за
свой приятел, идващ от тази общност,
какво и колко се знае за нея? Каква е
тя днес? Приятелят на моя приятел,
оказва се, е имал период, когато е бил
убеден марксист, та, запитах се, как
традиционната общност съжителства
с едно такова мислене. Може ли тя да
го роди? Има ли всъщност някакво
противоречие тук за човек, произлязъл
от подобна общност?”

до основното – без това да е някакъв
нездрав аскетизъм – се оказва важна
ценност. Убедих се в това и когато
влязохме в малкото му жилище – стегната
стая почти на пъпа на столицата. Не ми
беше нужно да приключим разговора,
за да съм сигурен, че не мога да си го
представя да живее на друго място.
Ако изобщо става дума за големия
град, разбира се, тъй като, както го
чух по-късно, това изобщо не е найестественото място за него.
Аз, от друга страна, явно не се бях
справил с простото и ясно обяснение на
това защо бих искал да взема интервю
от него…

Вероятно обаче това беше и
необходимият ход на нещата, доколкото
за Юли1 опростяването, редуцирането

„Ами, не съм сигурен, че за мен смисълът е
ясен“, каза той, след като профилактично
започнах разговора с въпрос защо,
според него, се интересувам от опита
и мненията му. Не приема общността,
от която идва „за нещо екзотично“ и
затова не вижда защо да се пише за
нея. Пояснението, че за мен е важна
собствената му перспектива към
общността и към съвременния живот
в и извън общност, през очите на човек
от именно тази общност, не помогна,
а по-скоро го накара да ме довърши с
„Аз не бих взел интервю от себе си.“

1

И запали цигара. Пуши по-малко, но

Взех това интервю едва на третата
ни среща. Първата беше в по-широк
приятелски кръг и на по бира, на
втората среща бяхме само двамата,
на по бира в едно западащо заведение
в центъра на София, а на третата
среща бяхме само двамата. Жестоко
развитие на ситуацията, но такива бяха
изискванията на събеседника ми.

Името е променено.
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по-тежки цигари от мен. Общият ни
приятел с Юли е на мнение, че всички
хора с ляво мислене са пушачи, и макар
и на шега, това е доста симпатично
наблюдение. (38) Знаете, пушенето
придава някакъв декадентски вид на
човека, който става още по-специален,
когато приеме и сериозен поглед и
изобщо претенция за интелектуална
извисеност.
Макар че на Юли позата му идва някак
естествено, доколкото я има. А и твърди,
че без хумор и се оцелява по-трудно,
и се разбира по-малко. Иначе се
занимава с анимация, интересувал се
е от различни изкуства, при това не
само теоретично

„Ами, отивам да коля чичо!“ „Що ще го
колиш бе?“ Викам „Ами, бие баща ми,
как да го оставя така…?“ Разплака се
жената, взе ми ножа от ръцете, излезе
на верандата, и вика „Какво правите бе,
момчета?“ „Кажи мамо“, отговориха и
спряха да се бият. „Елате тука“. Качиха
се те. „Кажи сега на чичо си.“ Поглеждам
го. „Чичо, ще те заколя.“ И той вика „Е,
що ще ме колиш? “Викам „Ами, щото
биеш баща ми!“ И той се разплака! Човек,
който имах намерението да коля, ме взе
в прегръдките си и ме целуваше. Сега, ще
кажеш „Да, само те защитават бащите
си“, „Само те…“ Не! Именно затова – няма
нищо по-особено в нашата общност,
нищо по-особено.“
Явно много настояваше на това.

Научавам, че е родом от малко село
в Североизточна България, но той
решава да е максимално прецизен - „А,
не, всъщност съм роден в близкия град,
но това е просто защото на село няма
болница. Шест години от живота си
прекарах там, на село. Помня, играехме
си с децата, бях на може би четири
години. Играехме си и се върнахме в
двора. И там тате и по-големият му
брат, чичо, спортуваха, понеже баща
ми е борец. Аз казах „Край, чичо бие
баща ми, ще го заколя!“ Влязох вътре,
взех един нож. Баба ми ме спря и вика
„Какво става бе, къде с тоя нож?“ Викам

Но все пак стигнахме до съгласие относно
смисъла на интервюто. „Разбирам,“
утеши ме той. „Мисля, че огромният
проблем на редица изследователи да
схванат същината на тая общност е,
че тя няма ясно артикулирани ритуали
и обреди. Разбира се, освен основните.“
„Чисто религиозните ли?“, опитвам аз.
„Не, това не е чисто религиозно учение.
То е ужасно секуларизирано, лаишко…
Та в тоя смисъл откъсването от или
причисляването към тази традиция са
много сложни на чисто философска база
въпроси. Защото много често нямат
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своето материално, физическо, външномеханично изражение. Защото учението
само по себе си отхвърля… Стреми се да
сведе контакта на субекта с Висшия,
като премахне всички изкуствени
бариери и…“ „Посредници?“ „Да, точно
това е думата. Един вярващ човек не
може да излезе извън тази традиция,
ако иска да общува с Господ.“
И както се оказва, той самият наистина
не е излизал от тази традиция. Живял е в
село, в областен център и сега в София,
но продължава да говори за алевиите и
вярванията им само в сегашно време.
„Моето заключение е, че искам да живея
в малко населено място. Просто искам
да се върна на село. Или да замина
някъде в малко населено място. Не
мисля, че големият град е наистина за
мене.“ „Възможно ли е да се върнеш?“,
попитах, като един истински градски
абориген, изхождайки от смехотворната
представа, Бог знае защо, за някакво
случило се отлъчване от общността.
„Разбира се, защо не? Работата, която
съм си избрал, позволява да се работи
от разстояние.“
„Наистина се опитвам да се опазя от
това лицемерие (на големия град, бел.
авт.) – което сигурно е най-лицемерното
нещо, което съм казвал през последните

седмици…“, и остави изречението да
изчезне в смеха му. „Аз съм интроверт.
Малко по-затворен в себе си, избягвам
социални контакти. Макар че днес
се открива страхотна изложба на
карикатури на Шипка 6 - това е едно
от малкото неща, които бих посетил.
Обичам през определено време да ходя на
опера. Не харесвам театъра - изучавал
съм го и ми се струва абсурдно просто
това изкуство. Ужасно лицемерно е.
Да, това е малко низко гледище, понеже
то е направено, за да е лицемерно, и не
трябва в това нещо да се разпознава
фалша, обаче вътрешните ми сателити
го разпознават като фалш. Нямам и
толкова социални контакти и… Абе, не
ми е толкова трудно да се опазя.“
„А когато си бил в края на шестата
си година сте заминали да живеете
в областния град?“ „Да. Аз не знаех
български тогава все още. Имаше един
Симеончо, който ме малтретираше в
детската градина. Много страдах от
това, че нямам приятелчета. Просто
не се разбирах с хората. Градът е
сравнително космополитен, от т.нар.
смесени райони. И изниква въпросът,
защо не съм си играл с децата, които
знаят моя език. Ами те пък знаеха вече
български и предпочитаха да си играят
с българчетата. Беше авторитетно
това нещо, престижно. И аз си седях

85

сам. Тогава всъщност се научих да
рисувам.“
От предишните разговори знам, че
е в София от около шест години, и
решавам да задам провокативния
въпрос, на който и аз не знам какво
бих отговорил: „Добре, и по какво си
приличат твоето село, областният град
и София?“ „Те са проекция на едно и също
нещо - количествените натрупвания
водят до качествени изменения.“ „О,
тука много ще възразят…“, възразявам
аз самият. „Не мисля. Моето село е с 350
човека - разбира се, основното население
е застаряло. Градът е значително
по-голям със своите 25-30 000, ако преди
10 ноември – 50 хиляди. Докато София,
със своите милион и половина… Мисля,
че това е абсолютно проекция на едно
и също нещо. Затова и разпадът на
тая общност. Ако в нея има някаква
религиозна практика, тя е изцяло
мистична. Може да се практикува
само в затворени общности.“ А както
разбирам по-нататък, тази необходима
затвореност е сериозно предизвикана
в най-модерни времена.
Продължи размисъла си без да го
подканям. „Мисля, че мистичните
общности страдат от много тежка
форма на агорафобия. Те просто имат
страх от големите, откритите

пространства. В едно малко населено
място с 350 души, където всички са
ти комшии, а много голяма част от
хората и роднини, връзката със света
е редуцирана до някакъв санитарен
минимум. А в нашето село има една много
масова колективна практика – женим
се заедно, когато се строи къща, всички
са заедно… Големият град пък някак си
предполага контакт с непознати хора.
Предполага лицемерие. И когато човек
влезе в тоя режим на лицемерност,
той, след като остане сам, мисля, че не
изключва този модус на лицемерност, а
продължава да живее с него. След като се
върне в 9 часа от работа, на сутринта
трябва в 8 часа да излиза…Няма защо
да ровичка във фините настройки на
душевния си механизъм. И когато човек е
лицемерен към другите, мисля аз, става
лицемерен и към себе си. Е, хубаво де,
като си лицемерен със себе си, нали
общуваш директно с Господ, и какво
става – лицемерничиш пред Господ ли?“
Аз самият съм атеист и си мисля, че не
ми трябва по-висша инстанция, която да
ми дава обратна връзка. И въпреки това
много бързо се разпознах в описанието
на Юли за градския човек…
„Онова, на което много се дразня
на нашата общност, е, че не си
води история,“ ми отговори той на

86

въпроса каква е историята на неговата
общност, или поне да ми предложи
някаква съпоставка между преди и
сега. „Грамотни хора, четящи хора,
знаят четмо и писмо - просто не са
сметнали за нужно да си записват тая
история. Тука може да се потърси вече
екстравагантната страна на нещата
–„Ах, толкова са мистични, толкова са
затворени, толкова са отдадени на
себе си…““ Прекъснах го с настояването,
че не го разбирам по този начин, така
че той продължи. „Никой не я знае със
сигурност. Разбира се, тия хора все пак
са плащали данък някому в различните
периоди. Но като казвам „Нашата
общност“… Въобще, много е трудно да
се говори за алевизъм. В най-близкото
село, което е до нашето, на 12 км…Там
вече възникват едни дребни разлики,
даже в езика се наблюдават. Та когато
казвам, че няма писана история, това
е на нашето село. Има капсулация
даже в самата общност. Мисля, че
това се дължи на спецификата й, на
схващането, че общуваш директно с
Господ, с чистите си помисли, с чистите
си дела. Това не изисква съграждането
на единен команден център.“
„А нямаше ли „командният център“
да помогне за по-пълноценното
съхраняване на алевизма,“ реших да
опитам, макар сам да не го вярвах

съвсем.
„В светски смисъл единствено може да
съществува това. Имаш просто една
огромна империя със закони, и край.
Имаш ли общност? Не знам дали имаш
общност. Просто обаче хората от
Кападокия и от Португалия могат да
се разбират.“
„Добре, няма команден център, който да
стандартизира всеки процес, но все пак
има някаква форма на… администрация?“
„Е, това да. Ето, например, хората
се събират и взимат решения, които
касаят оранта – кога да започне, как да
започне, колко хора трябват и пр. Тия
неща се хващат и просто се измислят.
В тоя смисъл има нещо, което може да
е команден център - пряка демокрация
може да се нарече. Всеки участва
свободно в това, и се взимат решения,
която касаят конкретно общността.“
Призна обаче, че не знае дали и ако
да, под каква форма тази практика е
запазена.
„Значи животът без държава е
възможен?“, бързам да попитам, с лека
нотка на скептицизъм към обзелия ме
порив.
„За малки общности е напълно
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възможен. Виж, обаче Османската
империя е сравнително по-закостеняла,
по-неотворена към проблемите – ето,
проспива Индустриалната революция.
На село може спокойно да се каже, че
допреди 40 години не е имало трактор.
Общо взето, земята се е обработвала
със същите механизми, както преди 300
години.“
„Тогава как са се наместили в онзи
социалистически ред в България?“ „Преди
40 години, като приемем, че тоя режим
падна преди 25 години…“ Побързах да
помогна със сметките: „’74-та?“
„Ами, да, горе-долу по това време са
прокарали пътища. То нали първо
трябва да прокараш път, да събираш
житото, вълната, не знам какво…“ „Това
означава ли, че социалистическата
държава късно е…“ „Да, късно е
проникнала.“ „Да, късно е проникнала,
но по-скоро късно е осмислила
съществуването на тия общности? Нали,
тя по някакъв начин ги е регистрирала,
но за да ги включи в реда си, трябва да
ги осмисли.“ „Май са мислили типично
по съветски модел. Просто са решили
да правят ТКЗС-та. Но на тия хора не
можеш да им кажеш „Ей, пичове, дайте
да направим едно ТКЗС, бе. Хайде бе,
моля ви се!“ Ще прокарат път и ако не
стане доброволно, ще пратят армия и

дотам. И това ебава мамата на всичко.
След като правят ТКЗС-тата, почват
да дават трактори, комбайни и пр. и
механизмите за добив и обработване
радикално се променят.“ Запитах се с
какво това стечение на историята за тази
общност е различно за коя да е друга
общност, попаднала под агресивната
модернизация на социалистическата
държава. Юли продължи, и ми отговори.
„И когато имаш някакви ритуали,
някакви обреди, които почиват изцяло
на механизмите ти на изхранване, след
като един проблем вече не е в наличност,
отпада целия смисъл от дадената
практика. В тоя смисъл, когато нещо
загуби сърцевината си, да, по силата
на навика продължава да съществува
известно време, обаче вече е лишено от
съдържанието си.“
„Колко време може да съществува едно
такова нещо, когато вече е излишно
и празно, на село и в София?“„В София
значително по-лесно, защото тука има
силна централизация – около това нещо,
което вече не е необходимо, може да се
изгради много солидна митологема. Тука
(в София), за да съществува нещо, то
трябва да изпълнява някакви функции.
Да има своята или политическа, или…
Не знам, икономическа стойност.
Което в някакъв смисъл е в интерес на
държавата да… Абе, да капитализира
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всичко, общо взето. Мисля, че това
дойде от Просвещението – някакъв
стремеж битието да се картографира,
да се етикетира, да се сложи там на
някоя лавица и при необходимост да се
капитализира“
Междувременно кафетата ни свършиха.
Ако бяха бири, сигурно вече щяхме да
обсъждаме, да речем, външният дълг
на Франция при Жак Ширак… Макар
че, докато се върнахме обратно при
записващия интервюто телефон с
новата доза кафе, разговорът така или
иначе се бе превърнал в нещо съвсем
различно. Малката стая, пустите улици
навън, мрачното дъждовно време явно
ни позволиха усещането, че всъщност
можем да си говорим за всичко…
Заприказвахме се за съвременната
индивидуализация на живота – може би
необходим контрапункт на основната
ни тема за Общността. Не онази
индивидуализация от 18 и 19 век, а
онази днес, когато дори (все)общността
на държавата е на практика абдикирала
и когато на нейно място идва странното
послание „Ето сега вече си свободен.“
С Юли сме на едно мнение – тази
свобода идва без указания, а с твърде
много вменена отговорност. Не само
пълната отговорност за всеки успех

и провал в личната сфера, ами и
отговорност за поправянето бедите на
човечеството изобщо. На едно мнение
сме и за това, че такава формула на
свободата-отговорността неизбежно
ни кара да живеем в един режим на
постоянна тревожност, в който има
специално място за лицемерието на
града (като нужно средство за справяне,

На 2 юли 2013 г. в истанбулския квартал
Кадъкьой хиляди скандират “Навсякъде
Мадъмак, навсякъде съпротива!”
На тази дата се отбелязват 20 години от
убийството на 39 души, много от които
алевийски интелектуалци, събрали се
за културен фестивал в Сивас, Турция.
Група салафисти подпалват хотел
Мадъмак, където е отседнал Азис
Несин - писател, опитал да публикува в
страната книгата “The Satanic Verses” на
Салман Рушди - с което слагат край на
живота на още 38 човека, включително
двама от своите.
може би), но няма никакво място за
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онази способност човек да бъде сам и
да търси своето духовно развитие.

практика на общността си, и да настоява,
че човек трябва да умее да бъде сам?

„Добре,“ реших да рискувам. „Значи все
пак търсим някаква следваща версия
на настоящето. Връщането назад към
общностите всъщност връщане назад
ли ще бъде или ще бъде лекарство за
настоящи болежки?“

„Не виждам никакво противоречие,“
отговори той без колебание.„В последна
сметка не аз съм интроверт, понеже
общността ми има, метафорично
казано, агорафобия, а по-скоро понеже аз
съм интроверт съм склонен да мисля за
общността ми по този начин. Т.е. онова,
което аз ти предлагам, не е Общността,
а просто моята трактовка, моята
интерпретация, моята конотация на
малкия ми опит в тази общност. В този
смисъл, нещата, които казвам, нека не
се приемат за чиста монета.“

„Не може да се мисли през
тоталитарната парабола „връщане
назад към общностите“. „Връщане на
човека към себе си“ по-скоро… Мисля, че
човек трябва да остава малко повече
със себе си. Ние на Балканите това не
го можем. На нас ни е трудно някак си
да оставаме със себе си. Аз, като бях
на 15-16 години, лятната ваканция
навънка, викам „Пичове, аз се прибирам.“
„Е, к‘воще правиш, като се прибереш“,
беше отговорът. Хайде, като си на
15-16, да речем, не мислиш толкова
„с мозъка си“. Обаче като си на 25-26
години да получаваш същия въпрос от
същите хора – това е много страшно.“
Реших, че разговорът е достатъчно
напреднал, за да си позволя да
проблематизирам едно основно
противоречие в думите на Юли, което
ме напрягаше почти от началото - как
той едновременно разбира и може
да живее в съгласие с колективната

Запитах се на ум, дали за него, без
сам да го съзнава, съществуването
на собствената общност по принцип,
дори когато не е физически в нея, не е
условие за изграждане способността да
бъде сам? „Тогава как можеш обективно
да кажеш, че общността съществува
за теб?“, попитах, с риск да прозвуча
като някой крайно объркан и объркващ
солипсист.
„Тя съществува, доколкото улеснява
индивида да оцелее. В последна
сметка, не трябва да се плашим от
опростяването на нещата.“
На мен, разбира се, това вярване
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в ценността на опростяването ми е
симпатично, но долових още една
непоследователност в думите на Юли,
и реших да го предизвикам. „Добре,
в едни моменти говориш за духовно
развитие, за нуждата от добро „духовно
ниво“, за да може хората да изграждат
здравословни връзки, а в други моменти
подчертаваш нуждата от опростяване.
Не е ли противоречие пък това?“
„Ама какво по-хубаво от духовно
извисени хора, които оцеляват заедно.“
Явно срещна питащия ми поглед. „Ами
това е! Окей, много сме готини, много
сме умни, ама трябва да ядем!“
Видях, че списъкът ми с въпроси е
свършил, но основното беше, че
въпросите в главата ми бяха свършили.
Прибрах телефона, стреснат от повече
от двучасовия запис, поблагодарих на
събеседника ми и си тръгнах.
Не мога да кажа, че интервюто
удовлетвори очакванията ми.
По-вероятно е да ги надхвърли.
Голямата задача под останалите
цели за мен беше да проверя дали
„живеенето“ със съзнанието за
принадлежност към специфична
традиция улеснява правенето на
по-цялостни, по-завършени, по-убедени
морални изказвания. Първоначално

си помислих, че не получих отговор.
Сега, завършвайки този текст, си давам
сметка, че получих „мета отговор“, при
това утвърдителен. Защото всеки път,
когато споменавах “общност”, имах
предвид не само тесния смисъл на
думата, но също и “всеобщност”.
Просто нито едно мое предположение
не се оказа вярно. Юли не е нито
бунтар, решил да прави всичко напук
на традицията, от която идва, нито е
вързан за нея по начин, щото само
по силата на необходимостта да се е
озовал в големия град, в своята малка
стая.
Същевременно не е ретрограден, не
иска „да консервира“ никого и нищо.
Типът на общността му е направил тази
комбинация възможна, а той просто я
„налага“ върху различни обстоятелства,
за различни цели, и върви своя път,
изглежда, с ясно съзнание за това
откъде идва и накъде отива. Не се
колебае, когато изказва становища –
говори за Десетте Божи заповеди като за
минимум, който е напълно достатъчен
за „морално-изряден“ живот, за нуждата
от опростяване, и не е нужно човек да
е вярващ, за да се убеди от думите му,
докато го слуша.
Да, и той среща трудности, когато си
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говорим за Истината, но не се колебае
и за миг, когато си говорим за Доброто.
Помислих
си,
че
именно
принадлежността, която и аз мога да
нося в себе си, е която ще улесни и мен,
или ще ме „завърши“...? Остава само
трудността да я открия…

92

Източници
Битките срещу остеритета

ect, 191-209 p.

1) Mason, Paul. Why it’s Still Kicking Off
Everywhere. 105 p.

11) Zizek, Slavoj. The Year of Dreaming
Dangerously, 78 р.

2) Schuman, Michael. Marx’s Revenge:
How Class Struggle Is Shaping the World,
Time Magazine, 25 March 2013

Остеритет преди остеритета
- “Capital Reforms”

3) Mason, Paul. 67 р
4) Quebec’s Spring: Support the Student
Strike Movement
5) http://www.uniteagainstausterity.ca/
6 Григоров, Емил. „Квебек: публичният
разум в действие“, публикация от 12
юни 2012 г., във в. „Култура“
7) Sedghi, Ami. Greek unemployment:
how bad is it for youths?, The Guardian,
4 August 2011

12) Keucheyan, Razmig. The Left Hemisphere: Mapping Critical Theory Today,
Verso, 2013, p. 238-243
13) “Политическите ни пристрастия
са прагматични - това, което работи
и е смислено. Харесваме това, което
смятаме за полезно, честно и добро
за страната. Това, което е в интереса
на честния данъкоплатец. Неудобна
позиция. Все ще има някой да ни сложи
етикет, че сме от другия отбор - което
е нормално. Никой не обича кучето,
което го хапе. Надяваме се да успеем
да хапем.”

8) Mason 102-103 p.
9) Fukuyama, Francis. “The Middle-Class
Revolution”, The Wall Street Journal, 28
June 2013
10) Graeber, David. The Democracy Proj-

14) Мария Тодорова, „Клопката на
изоставането: модерност, темпоралност
и източноевропейският национализъм“,
в: Мария Тодорова, България, Балканите,
светът: идеи, процеси, събития,
Просвета, 2010, 54

93

15) Диана Мишкова, „Предимствата на
изостаналия“ - начало на балканската
модернизация”, в: Социологически
проблеми, бр. 2, 1995, 49
16) Диана Мишкова, Приспособяване
на свободата. Модерност-легитимност
в Сърбия и Румъния през ХІХ век,
Парадигма, 2001, 130
17) Jowitt, Kеnneth (ed.) Social Change in
Romania, 1860 - 1940. Berkley: Institute
of International Studies, 1978, p. 31
18 Като тогавашния главен редактор
Йордан Матеев.

22) Brand, R. The Emperor’s New Clothes
(2015 film)
23) Ръководство за градовете-кандидати
за ЕСК
24) Икономика на културата в Европа,
KEA European Affairs, 2006 г.
25) Vassiliou: “Don’t you dare’ cut EU budget for culture”
26) Избор на Европейска столица на
културата 2019 в България, Окончателен
доклад на журито за подбор
27) Регламент на ЕСК

Неолиберален
инструментариум Европейска столица на
културата

28) Избор на Европейска столица на
културата 2019 в България.Окончателен
доклад на журито за подбор. София.
Октомври 2014 г.

19) „Българска енциклопедия“,
книгоиздателска къща “Труд”, София,
1999.

29) Пак там.

20) Habermas, J. The Crisis of the European Union: A Response
21) Бел, Даниел, Културните
противоречия на капитализма. С., 1994,
Народна култура

30) Европейските столици на културата.
Критерии и правила, в. Култура
31) Апликационната книга на Пловдив
2019
32) “Sofia Contemporary или много шум
за нищо…”, в. Култура

94

33) Инвазията на скакалците-Божана
Апостолова, в. Марица

Изоставени (в) грижи
34) Национална асоциация за приемна
грижа. (04.2014). БХК: Изкуствено
закриване на домовете, рискови
премествания, скок на изоставянията
през 2013. Извлечено на 20.03.2015 г.
35) Държавна агенция за закрила на
детето. (12.2009). Национална стратегия
„Визия за деинституционализация
на децата в Република България“.
Политически документ. Извлечено на
20.03.2015 г.
36) Национална асоциация за приемна
грижа. (04.2014). БХК: Изкуствено
закриване на домовете, рискови
премествания, скок на изоставянията
през 2013. Извлечено на 20.03.2015 г.
37) Държавна агенция за закрила на
детето. (12.2009). Национална стратегия
„Визия за деинституционализация
на децата в Република България“.
Извлечено на 20.03.2015 г.

38) Още за пушенето и левите можете да
прочетете в „Комунизмът на пушачите“
от Младен Долар, преведено от Жана
Цонева и Георги Медаров в сайта на
Нови леви перспективи

Парчета история
1) Повече информация за революцията
в Хаити можеш да намериш в книгата
на американския историк Сюзън БъксМорс „Хегел, Хаити и универсалната
история“.
2) Robbins, Mary Susannah (2007). Against
the Vietnam War: Writings by Activists.
Rowman & Littlefield; 109 р.
3) Church, Frank (April 23, 1976), “Church
Committee Book III”, Dr. Martin Luther
King, Jr., Case Study
4) Кратка история на формирането
на „Гулаби ганг“ се намира в сайта
на организацията. За развитието на
движението и работата в местната
общност, може да погледнеш
документалния филм „Гулаби Ганг“ на
Нитшта Джайн.

Да носиш общността в себе
си

95

За авторите
Ивайло Динев
Магистър по Културна антропология.
Изследва социални и граждански
движения на Балканите.
Петър Добрев
Журналист и докторант към
Исторически факултет на Софийския
университет. Изследва различни
аспекти на социалната история на
Балканите, както и историята на
аграрния въпрос.
Неда Генова
Магистър по Културология и медийни
науки и Теория на съвременното
изкуство. Учител по български език
на деца-бежанци. Интересува се от
феминистка теория и връзката между
архитектура и фикция.
Георги Челебиев

Чавдар Цветков
Следва бакалавърска степен по
Културология и магистратура към
Юридическия факултет на Софийския
университет. Разглежда проблемите
на културния мениджмънт и му се
иска да прилага решенията им в
неправителствения сектор.
Маргарита Габровска
Логопед, увличащ се от биоетика.
Докторант по Етика към Философски
факултет на Софийския университет.
Изследва етически проблеми в
полето на специализираните грижи
за деца в медицински институции.
Станислав Додов
Следва магистратура по Философия
в Софийския университет. Занимава
се с образователни и обучителни
програми. Работи с деца и млади
хора почти откакто се помни и
е навътре в неправителствения
сектор повече, отколкото му се иска.

Графичен дизайнер и фотограф.
Участва в множество колективи за
права на животните и социални
проблеми.
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dВЕРСИЯ е платформа за независима лява
публицистика - безплатно тримесечно електронно
списание за социални, политически и културни
анализи, фотография и непопулярни гледни точки.

dВЕРСИЯ има за цел „да отклони“ инертните
изказвания и реакции от познатите до болка медийни
дискурси. Създава се от колектив от активисти,
студенти, изследователи, журналисти, дизайнери и
др. Това е независима общност, която не разчита
на помощ от правителства, фондации и меценати.
Всичко, което се случва, е плод на доброволния
труд и желанието на авторите да се намесят в
проблематиката на различни социални, политически
и културни реалности. И да разкажат за маргиналните,
изключените, невидимите хора, идентичности и
визии за живота заедно.

