Името dВЕРСИЯ се роди от идеята за
отклонението.
Кое отклонение може да води към
промяна? Това е въпросът–интуиция,
който създаде начинанието dВЕРСИЯ.
Смисълът му е авторите и читателите
– общността, надяваме се – с техните
преживявания, размисли, стремежи,
да си представят и, може би, да започнат да живеят различни от настоящите
форми на живот заедно. Задачата на
всеки брой е да изпълва „отклонение“
и „промяна“ с нови и нови значения,
давайки по този начин все повече аргументи защо тези различни форми са и
по-добри.
Докато в колектива нямаме колебания
относно ценността или смисъла на този
въпрос, задачата по превръщането
му в конкретни, живи, убедителни и
дори вдъхновяващи отговори се оказа
по-сложна от това, което си представяхме първоначално. Колебанията
изникват на всяка крачка.
Достига ли „казаното“ от нас до когото
трябва? Трябва ли да знаем с точност
„кого трябва“? Постигат ли посланията
ни търсения от нас резултат? Трябва ли
да търсим „един резултат“? Кохерентни
ли са помежду си нещата, които казваме? Трябва ли да бъдат такива и как

се определя това?
Безсмислено е да се държим, сякаш
всичко ни е ясно. Такова поведение
може да се очаква от някоя друга медия,
стъпките на която са предварително
зададени от финансиране, маркетингови стратегии, редакционна политика
и пр., и пр. Все зависимости, които биха
сковали нашето начинание. Предпочитаме да чувстваме, че всичко, което
мислим, решаваме и правим, е живо,
т.е. способно да се отклони.
В този смисъл, радваме се на всяка критика, коментар, авторов текст или друго
от всеки, желаещ чрез dВЕРСИЯ да превърне колебанията в отклонения към
повече разбиране или дори до повече
съгласие.
Единственото идеите и убежденията
ни, ако станат твърде различни, то и
начинанието ни вече няма да бъде
същото, или дори изобщо няма да го
бъде. Идеите са ни събрали и те ни
държат заедно.
И едва когато се съберем, отклонението
добива смисъл и започва...
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Хората са сякаш по-чувствителни,
когато нещо отклони представите им за
времето, отколкото за пространството,
щом става дума за общите ни жизнени
светове.
Моят град си е мой град и аз го познавам
много добре. И аз го познавам много
добре. И аз го познавам много добре.
„Познатостите“ ни се припокриват в
определени точки, отнасящи се до съвсем конкретни обекти, независимо от
това кой къде точно живее. Върху тези
точки изграждаме споделена представа
за общите пространства, които стават
нещо банално – къде е много мръсно,
кой е най-опасният квартал, какво е
характерно за някоя линия на градския
транспорт, какво се продава на онзи
ъгъл и т.н. Не е изключено някой или
нещо да фокусира вниманието върху
незабелязаните детайли, върху скритите истории, върху неразкритите възможности, дори върху хората „в сянка“.
Най-често обаче това фокусиране е
по-скоро художествена проява и провокация на любопитството, отколкото
на стремеж към промяна, отиваща
отвъд естетическото или полезното.
Общите очертания на баналното не
се променят, и твърде рядко се свързват с истинска промяна в живота на
хората; със сигурност не и за всички
хора. За да споменем няколко примера,
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People of Sofia не може да постигне
много повече от кратки моменти на
вдъхновение или размисъл, Destructive
Creation заговориха за клошарите като
за част от градската среда, подлежаща
на същата намеса като електрическите
табла, а „гражданските докладвания“
чрез снимки и писма към общината
и през социалните мрежи не призовават за нещо повече от професионално изпълнение на ремонтите и строежите. И всичко това е само в София,
където културният живот ври и кипи и
се очаква, че създава и задава рамките.
С времето нещата стоят по-иначе. То
някак не ни стои пред очите. Не се създава, а само се преживява и мисли. Не
можеш да го пребоядисаш или ремонтираш. Моето време си е само мое тече и се обагря със спомени, представи, очаквания и надежди единствено
в собствената ми „черна кутия“. За да си
позволи някой да се намесва в моето
време, трябва да е много внимателен.
За да споделят хората своите „времена“,
са нужни специални усилия. Точно тук
политическата борба е особено жестока.
В този брой на dВЕРСИЯ сме отделили
много място (и време) именно за да
покажем някои малко популярни интерпретации на елементи от споделените

ни жизнени светове във времето.
В „Спектакъл и забрава“, чрез контраста между Самоковската комуна и
крепостта Цари Мали град, въпросът за
това коя памет е допустима, коя не е и
най-вече с какви презумпции тя търпи
корекции, се поставя особено силно.
„За автентичността в културното
наследство“ разкрива как, щом отсъства
отворен и истински включващ дебат,
„наследството“ се оформя според това
кой колко пари ще изкара и кое тълкувание на историята ще дърпа струните
на национализма по-фино. Авторът разглежда въпроса за автентичността като
архитект, и извън обстоятелството, че
наследяващият не може да бъде спрян
да тълкува наследеното, че ценността
и съдържанието на това наследено не
са спирали да се променят във времето
и вероятно никога няма да спрат.
„Овладяване на македопърничавата“
извежда любопитни примери и аргументи за това как позволените, официални представи за изминалото споделено време („националната памет“) се
прокрадват във връзките между цели
държави, вкарвайки отношенията със
съседите в руслото на „по-добрия“ и
„по-лошия“, на „подчиняващия“ и „подчинения“.
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Специален фокус на броя са младите
хора. Представите, които младите носят
или им се вменяват днес, ще бъдат занесени от тях с друга тежест, в друг мащаб
утре. Как се е променило мисленето ни
за младите във времето, къде се намираме сега в отношението ни към тях и
какво може да ни каже това отношение
за съвременната ни ситуация изобщо,
са някои от въпросите, на които текстът
„Новата „критическа“ възраст“ опитва
да даде възможни отговори.

Дотук за това какво влагаме в „отклонение“ и какво опитваме да предадем
на читателя, поне в настоящия брой. А
каква промяна ще постигне той е доста
по-трудно да се каже.

„28 отклонения“ е фото-есето в този
брой – експеримент на колектива и
в пространството, и във времето. То
предизвиква именно баналното, найвече готовността ни да банализираме
окръжаващата ни среда, оставяйки по
този начин живите истории и връзки в
някакво сляпо петно. Дали го правим
просто защото така мозъците ни се
опазват от прегряване? Или защото
чувствителността ни към „споделеното
ежедневно“ е като цяло притъпена от
мащабите на града и информационното
зашумяване?

Може би ще успеем да изкраме думата
“промяна” от мъглявото клише и тя
ще добие по-ясни очертания. Може
би опитите ни да дадем своя принос
към повече общностност в усилията за
друг, по-добър живот заедно ще успеят.
Може би не. А може никога да не узнаем.

Може би някой ще огледа квартала си
с други очи. Може би ще успеем да убедим друг да не говори за младите като
за безнадеждно „изтървани“. Може би
трети ще прояви интерес към „скритата
памет“ на своето населено място.

Само знаем, че всеки брой на dВЕРСИЯ
е и нов опит за по-добър провал.
Станислав Додов
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Овладяване на
Македопърничавата
Българските обществени позиции и кризата в Македония
от май 2015 г.

Жана Цонева, Петър Добрев
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От самото си начало 2015 г. е особено турболентна в Република Македония, където дълго време властта
на десните националисти от ВМРОДПМНЕ изглеждаше непоклатима.
От февруари месец опозиционната
социал-демократична партия СДСМ
започна да изнася пред публичността
серия от „бомби“ – изтекли аудиозаписи, инкриминиращи представители
на управляващите, включително
премиера Никола Груевски, във всевъзможни престъпления, сред които
манипулации с изборните резултати,
саморазправа с политически опоненти,
масово подслушване, контрол върху
медиите, огромни злоупотреби с публични средства и т.н. Впоследствие
из цялата страна имаше студентски,
а след това и гимназиални шествия
срещу планираната образователна
реформа, довели до окупация на Скопския университет и до отстъпление
от страна на представителите на
властта.
Събитията станаха още по-драматични през май, когато поредната
„бомба“ на СДСМ изобличи управляващите в прикриване на убийство от
2011 г., извършено от служител на
реда. Това доведе до огромни протести в Скопие, които случайно или не
съвпаднаха с кръвопролитна акция

на македонските специални части
срещу предполагаеми албански терористи в Куманово. Страната изпадна в политическа криза, получила
някакво разрешение едва на 15 юли.
Тогава, с посредничеството на представители на Европейския съюз, беше
взето решение в Македония да има
предсрочни парламентарни избори
през април 2016 г. До края на настоящата година Никола Груевски трябва
да подаде оставка, а страната да се
управлява от експертно правителство от 15 януари насетне. Част от
министрите във въпросното правителство, включително вътрешният
министър, ще бъдат предложени от
опозицията.
С трудно постигнатия компромис от
началото на 2016 г. да има служебно правителство Македония намери някаква
форма на решение (или отлагане, ако
предпочитате) на кризата, продължилата няколко месеца и довела през май
до протести, контрапротести, сблъсъци
с полицията в Скопие и престрелки
в Куманово. Тъй като в македонската
конституция не фигурират текстове,
регламентиращи служебен кабинет,
оставащите месеци до януари ще са
период на доста неясни договорки,
които, в крайна сметка, да доведат до
ставащите все по-разпространени в
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Европейския съюз експертни, недемократични и наглед аполитични форми
на управление.

налистически (били те леви или десни)
коментатори споделят общи предпоставки.

Настоящият текст обаче не си поставя
за цел да прави поредния анализ на
случилото се в Македония, а да разгледа начините, по които въпросните
събития бяха предадени и обговорени
в България. Традиционно представена
в медиите с подигравателни новини за
грандиозните си строежи, Македония за
кратко време беше в центъра на българското внимание през май месец, за
да изчезне скоропостижно след това.
Ако протестите от пролетта доведоха до
това Македония да стане тема на броя
на вестник „Капитал“, да кажем, то решението от юли за свикване на експертно
правителство дори не бе отразено като
новина в изданието. Подобни развития ни карат да разгледаме медийното
представяне на кризата у нас, при което
през повечето време на Македония се
гледаше като на страна без собствен
образ. Държава, която не може да бъде
мислена, без да бъде пречупена през
образа на България. В остатъка от тази
статия ще покажем, че експертното
говорене за Македония снема различията между либерали и националисти.
Изглежда, че наред с други щекотливи
теми като ромите и исляма, Македония
е въпрос, по който либерални и нацио-

Без да претендираме за изчерпателност, ще разгледаме няколко примера
за изказвания от водещи български
политици, експерти и медии. Пропускаме многобройните маргинални
националистически сайтове, в които
Македония е вечна тема, но не защото
са несъществени, а защото по националните медии този дискурс получи
достатъчна трибуна. Например, в Българското национално радио на 27 май
историкът проф. Пламен Павлов предложи като решение на македонската
криза страната да бъде преименувана
на Охридска България. В същото предаване водещият Румен Леонидов поиска
македонците да впишат в конституцията
си, че там живеят „хиляди македонци с
българско национално самосъзнание,
родови корени и потискана идентичност“.
Подобни позиции могат да се чуят и
на най-високо управленско ниво. Да
вземем Ангел Джамбазки, който освен
член на българската ВМРО, е и заместник-председател на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Бивша югославска република Македония, както
и заместник-член на комисията по
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външни работи на Европейския парламент. За въпросния европейски политик разрешаването на кризата зависи
от това македонската власт „да спре
кражбата на историята ни, да спре
езика на омразата срещу България,
да позволи на българите в Македония
да осъществяват своите граждански
и политически права пълноценно“, а
виновни за ситуацията са и „фалшивите националисти“ в България - „с
издълбани петолъчки в душите, сърцата и задниците, които прикриват носталгията си по болшевизма
и „работническо-селската власт“ и
произход, като за мимикрия се правят
и на „патриоти“.”
В подобен дух българският независим
депутат Велизар Енчев се изказа пред
bTV, че Македония е „изкуствена държава, която един ден ще се разпадне“,
а езикът ѝ е „български диалект, силно
сърбизиран, даже циганизиран”.
Джамбазки и Енчев често биват възприемани като някаква екзотика, макар
да е очевидно, че силните им институционални позиции дават добра възможност за легитимация на стигащи
до расизъм тези (впрочем, не само за
Македония). По-интересно е, че арматурата на тезите на либералната
част от българския политически елит

не е особено различна в същността си.
В характерен патронизиращ ключ,
премиерът Бойко Борисов заяви, че се
надява „македонският народ и политиците му да са мъдри, да си проведат
избори така, както в България, и след
това да се смирят“, визирайки слизането си от власт през 2013 г.
Лидерът на ДПС Лютви Местан, традиционно схващан като “антибългарски
елемент” в българската политика, също
впрегна македонската криза в патриотичен коловоз, изтъквайки стойността
на „българския етнически модел като
алтернатива на гражданските конфликти в национален, регионален, и
в по-общ геополитически план“.

Бремето на българския
човек
Без значение дали говори Джамбазки,
Борисов или Местан, погледът към
Македония винаги е по същество колониален – референтната група във всеки
един от случаите е България, а не Македония сама за себе си. Такава Македония би била безинтересна, тя е важна
единствено чрез предполагаемото си
„българско“ минало или чрез връзките
си с българското настояще или бъдеще.
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Ако елементарната дефиниция за колониализъм е да държиш даден народ в
принудителна незрялост и подчинение
(през военни, политически и/или икономически апарати), то ясно виждаме,
че Македония окупира фантазмената
позиция на колония и постоянно бива
поставяна на мястото на зависима от
България от българския мейнстрийм
политически дискурс.
България пък, според представите на
българския интелектуален и политически елит, си самопридава ролята на
по-голям брат, който при нужда ще се
намеси – теза, директно застъпена от
генерал Михо Михов (БСП), посланик
на България в Република Македония от
2005 до 2009 г. Той заяви, че България
трябва да следи изкъсо в съседство да
не се стигне до гражданска война, „тъй
като носим морална и историческа
отговорност.” Отдясно се чу същата
позиция. Лидерството на България на
Балканите е неотменна предпоставка,
независимо дали е обговаряна в смисъл на “попечителска отговорност” или
като необходимост да се докажем пред
евроатлантическите ни партньори.
Например, либералният политолог
Димитър Бечев каза, че “българското
правителство определено трябва
да предприеме някакви мерки за овладяване на ситуацията в Македония.

Това е възможност за страната ни да
покаже, че играе конструктивна роля
на Балканите.” Макар и темата да е
Македония, фонът е една присъстваща
чрез отсъствието си България, която
е референтът на всеки разговор за
Македония. Същевременно единствено
Македония става повод да се говори
за “отговорността” на България или за
“конструктивната ѝ роля” на Балканите.
Далеч по-големите регионални кризи
като антиправителствените протести в
Турция от 2013 г. или гръцкият фалит
и сблъсък с европейските институции
от последните месеци ни най-малко не
провокираха подобни реакции в България. Напротив, откъслечното изказване на Бойко Борисов, че България
е готова да предостави хуманитарна
помощ на Гърция, бе посрещнато с
бурна насмешка от същите елити, лобирали за намеса в Македония.
В статията си в OFFNews „Аман от македонстващи българи“ политологът Антоний Гълъбов експлицира този фон, дори
и когато критикува националистическите позиции на хора като Божидар
Димитров: „Ако дори само един човек е
останал верен на българските идеали,
време е да се изправи и да заяви, че съдбата на Македония е част от нашето
собствено национално достойнство.”
Според Гълъбов, за тази помощ няма
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нужда от благодарности – „Трябва да го
направим заради самите нас.“ Oт което
излиза, че трябва да го направим дори
самите македонци да не искат, но какво
иска колонизираният народ винаги е
било несъществено и маловажно.
Любопитна легитимация на статуквото
ни предоставя главният редактор на
OFFNews Владимир Йончев. Според
него, от македонците „половината са
българофили, другата половина са
сърбомани,“ а всякакви нови опити за
самостоятелна идентичност са просто
трагикомични. С други думи, ако България е в позицията на отговорния и
доброжелатен брат, това е защото македонците сами са се докарали дотам с
техните безплодни опити за самостоятелност. Това е вариант на старата колонизаторска теза, че колонизацията се
прави с оглед на интересите на колонизираните. Не само е в техен интерес, но
и те са пряко отговорни за ситуацията,
в която се намират. Например, Йончев пише, че „от точно 100 години,
когато сръбската войска е изместила
оттеглящата се българска войска от
Вардарско, македонците водят спор
дали е по-добре, ако пътят им е с България или със Сърбия“. Авторът допуска,
че Македония все пак може да бъде
колония не само на България, но и на
Сърбия. За някаква самостоятелност и

самодостатъчност разбира се не може
да става дума.

mk=bg-eu
В редакционен коментар от 15 май
вестник „Капитал“ пробва да анализира
македонските проблеми отново през
българска призма, наричайки България
„нещо като Македония-Light“ – за което
„можем да сме безкрайно благодарни
на Европейския съюз“.
Същевременно изданието съжалява, че
България не може да се включи по-активно в решаването на кризата при
съседите, тъй като „няма сили да се
намеси именно в най-важната област,
която проваля Македония - демократични ценности, върховенство
на закона и разума.” „Това са трите
неща, които София най-малко може да
изнася. И затова, когато няма за какво
да говорим, ще пращаме командоси да
ни пазят от митичните македонски
терористи.“
Макар наглед да критикува „националистическия“ и милитаристичен подход на хора като Михов, „Капитал“ има
принципно същите съображения – на
Македония следва да се помага поради
нейната изконна несамостоятелност,
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но по друг начин – чрез „демократични
ценности“, за жалост дефицитни и у нас.
Трябва да се отбележи, че във вече
споменатата тема на броя от 22 май
„Капитал” обръща сериозно внимание на чисто македонски гласове, но
прекарани през експертния поглед на
изданието, за да може в крайна сметка
отново да се направят въздесъщите
паралели с България - „в България
има всичко, което измъчва Македония - намеси в правосъдието, нездрави
медии, корупция, етническа партия със
съмнителна роля. Само че при по-малката западна съседка това е умножено
по много и е далеч по-брутално заради
липсата на възпиращото влияние на
ЕС, което да държи нещата в някакви
граници на приличие. А също и да предпазва от прекомерни провокации от
Русия и други играчи с амбиции на Балканите.”
Чисто македонският образ се разлага
преди да се е появил, за да разберем,
че Македония е просто България, но
без Европейския съюз. Съответно страната е интересна само дотолкова, че да
напомни за „опасността“ от Русия и за
нуждата от още либерални реформи у
нас.
Геополитическият разум е споделен и

от дясно, и от ляво (макар и с обратен
знак що се отнася до противопоставянето ЕС-Русия). Използвайки абсолютно същия подход, представители на
про-руската левица в България опитаха
да анализират Македония дотолкова,
доколкото, според тях, тя е част от глобалната западна игра за намаляване на
руското влияние на Балканите и специално у нас. В интервю пред „Гласове“
доц. Иво Христов заяви, че „Македония
в момента ще играе тази роля, която
играе България в опитите да бъде дестабилизирана Русия, в частност нейния проект за износ на газ в западно
направление“.
Същевременно Христов прави драматична фактологическа грешка относно
генезиса на протестите в Македония.
Подобно на стария виц “компоти, не
компютри” (само че без да е смешно),
Христов каза, че конкретният повод е
бил „убийството на протестиращ
срещу правителството на Груевски
заради инсинуациите срещу лидера
на опозицията Зоран Заев“. Обаче
убитият не беше протестиращ срещу
Груевски, а негов привърженик. Самото
убийство не бе повод за майските протести, а разкритието, че извършителят
е прикриван. Убийството пък нямаше
никаква връзка с инсинуациите срещу
Заев, пуснати от Груевски в отговор
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на „бомбите“ на СДСМ четири години
по-късно. Но какво тук значат някакви
си исторически факти и каузалност за
събитията в Македония, важното е,
че чрез нея можем да разкажем далеч
по-важни неща за България и нейната
позиция във вечното, аисторично
геополитическото противопоставяне
на Великите сили. Всяко раз(по)лагане
на конкретни, диахронни процеси и
събития в абстрактна и синхронна разказвателна структура сочи към наличие
на мит. По темата “Македония” експертиза и митотворчество се припокриват.

В статията си “Македония в „атлантско-сибирска магла” за списание „Тема“
Калин Първанов прави по-сложна
двойна връзка с България. От една
страна, Македония е представена
като “машина на времето”, защото е
носителка на “българския вкус преди
30 години” и е автентичната селска
държава от миналото (точно както в
колониалната еволюционистка антропология са функционирали туземните
племена като прозорец към миналото
на „по-напредналите” народи). От друга
страна, Македония изпъква като изненадващо по-развита от нас – с по-добри

14

пътища, повече и по-добре усвоени
евросредства, по-висока покупателна
способност и т.н.
Подобно на Иво Христов, Първанов
бърка хронологията на събитията,
довели до големите протести от май
месец, което изглежда се вписва в тенденцията българските автори да се
съсредоточават много повече върху
сравненията с нашата страна, отколкото върху чисто македонската проблематика. Но все пак трябва да отбележим, че за разлика от либералните
националисти, за които Македония
е просто неадекватно копие на българския си попечител, у Първанов тя
функционира и като модел за (първо)
образа. Това ѝ придава атом самостойност. Заради това анализът му е по-различен и по-сложен от гореизложените,
макар че необходимостта на сглобката
България-Македония остава централна
за автора.
Доста сходна беше ситуацията при
предната голяма македонска криза –
войната с албанските сепаратисти от
2001 г., когато отново, вместо реално
случващата се трагедия, по-важни за
българските медии бяха „историческата
ни отговорност“, както и тогавашната
предизборна кампания в навечерието
на идването на Симеон Сакскобургот-

ски на власт. (1) Вероятно така ще е и
при евентуална следваща криза в Македония, поне докато за хората, доминиращи българския публичен дискурс, тя
не добие образ на реална държава, а не
просто на наше колониално отражение.
Парчета история:

Походът на децата
“По време на срещите ни казваха, че
ще дойде ден, в който ще можем да
направим нещо за всички несправедливости, които търпим. Наричахме
го D-Day. Това беше 2 май 1963 г.“ Това
си спомня Джанис Келси, един от хилядите млади хора, участвали в серията
ненасилствени демонстрации, познати
като „Походът на децата“ в Бирмингам,
Алабама, в рамките на първата седмица
на май 1963 г.
През април 1963 г. водачите на Движението за граждански права (в което
участва Мартин Лутър Кинг-син) планират и провеждат редица демонстрации
в Бирмингам, където чернокожите все
още били допускани до някои публични
места и услуги само в „специални дни“.
Много чернокожи били арестувани и
осъдени.
Като част от планираната стратегия за
ненасилствена десегрегация, лидерите
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на Движението започват да организират и т.нар. „Поход на децата“, за който
вярвали, че ще помогне на каузата.
Хиляди деца доброволствали и били
обучени в различни ненасилствени
тактики.

серия протестни действия, местната
управа се съгласила да приеме протестиращите на 10 май. Стигнало се и до
споразумение – бизнесът да се десегрегира и арестуваните да бъдат освободени. Общината усещала, че „светът я

„Походът“ започнал на 2 май, но съвсем
не бил посрещнат по ненасилствен
начин – стотици деца били арестувани,
а на следващия ден комисарят по сигурността в града издал заповед полицията
да пръска децата с маркучи, да ги удря
с палки и да ги плаши с кучета.

гледа“, и не можела да си позволи да
продължи да пренебрегва Движението.

Въпреки жестокото отношение, децата
продължавали да искат да участват и
през следващите няколко дни. След

Походът успял, но борбата продължила. През септември същата година
четири момичета били убити по време
на бомбен атентат в баптистка църка,
извършен от терористи, убедени във
върховенство на бялата раса. Източник
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За автентичността в
културното наследство
арх. Искрен Игнатов

Темата за автентичността в културното наследство е наболял проблем.
Добрата новина е, че имаме примери, от които да се учим. Снимка: Магдалена Машева
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Еврофинансиране. Възстановяване
на крепости. Културен туризъм. Бутафория. Кич. Скандали. Опазване на
културното наследство. В последните
няколко месеца тези думи изплуваха и
се задържаха упорито на повърхността
сред темите, над които родните медии
редовно се упражняваха да открият
топлата вода. Уви, в общия случай не
им се получи. Но защо?
Масово медиите изпуснаха основната
нишка на разсъждения и писане около
културното наследство и неговото възстановяване и експлоатиране. Вместо
да се говори за културна идентичност,
културно съзнание, за автентичност и
дългосрочна визия за устойчивост и
така да формираме навреме критично
мнение и маса, с помощта на която да
подбираме възможно най-подходящия
подход към различните обекти, част от
културно-историческото ни наследство,
медиите „след дъжд качулка“ панически прописаха за това колко грозно и
нереалистично (и скъпо!) са изпълнени
наскоро завършени обекти (примери
– Перник, Цари Мали град). Общественото внимание беше умело привлечено от експерти в областта на опазването на културното наследство, които
алармираха, че при изпълнението на
реставрации и консервации с европари
се извършват множество нарушения

на принципи от редица международни
документи, сред които се открояват
Декларацията за автентичността от
Нара (2) и Венецианската харта, но
и много други, по които България е
страна.
Че наистина има проблем с реставрацията и консервацията на исторически
ценности, е ясно и той не е само един.
Но за пореден път същината на опазването на културното наследство –
автентичността, беше пропусната,
или в най-добрия случай недостатъчно
коментирана.
От една страна, основен проблем се
оказа желанието за бързо и лесно усвояване на евросредства, за да се отчита
една чисто статистически по-висока
ефективност по този показател. От
друга страна, имаме намесване на политически интереси и задоволяването
на желания на различни политически
фигури, изявяващи се като експерти
в областта. Резултатът са неоснователни желания за псевдореставрация,
граничеща по обем на налетия в крепости и църкви бетон с този в целия
Слънчев бряг, която се изпълнява при
недостатъчност или липса на адекватни
исторически извори, запазили в себе
си достатъчна информация за образа
на съответния старинен обект, което
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иначе би гарантирало известна достоверност на възстановеният образ.
Отново се връщам на крепостта Цари
Мали Град – фрапантен случай, при
който комплексът е напълно съвременен (малкото запазена оригиналан
субструкция е напълно залята с бетон)
и почти напълно е загубила своята културно-историческа стойност. Налице е
тенденция обектите на културно-историческото наследство да бъдат определяни (случаят не е един) с понятието
„атракциони“, което е по-адекватно
за детско влакче, виенско колело или
друга част на пътуващ лунапарк,
отколкото за културна ценност.
Ситуацията става още по-объркана,
когато се намесят експерти, историци,
НПО. Отстрани погледнато, всеки тегли
покривката на масата към себе си. В
доводите на експертите има много
основания и логика, както и историческа обосновка, но за по-незапознатия
наблюдател и контрааргументите стоят
също толкова добре поради популисткият им характер (в думите на строителите на крепости). Същественото е,
че и двете страни упорито използват
думата автентичност, явяваща се в един
от основните моменти на спора.
Според тълковния речник, думата

“автентичен” означава „Който е основан на първоизточници; същински, достоверен”. Въпросът с автентичността
в културно-историческото наследство
стои по подобен начин – автентични
са обекти, които пренасят неподправени важни културно-исторически
отпечатъци (информация, исторически следи) за една или повече отминали епохи.
Добър пример в тази посока е античният амфитеатър на древна Сердика,
намиращ се непосредствено под сградата на сегашния Гьоте институт. При
археологическите разкопки е установено, че под арената на амфитеатъра
има руини от римски театър, който е
съществувал преди това. (3) Артефакти,
намерени на място пък показват начина
и периодите на използване на аренатта
като такава, но също документират и
периода, в който е била изоставена и
е ползвана временно за работилници,
жилища, а други части от нея са били
просто разграбени за нуждите на други
строежи. Този обект ни носи и информация за бита и културата на хората
от епохата и не на последно място за
голямото значение на обществените
сгради и ролята им в културният живот
на обществото от това време. Освен
това ни предоставя паралелна информация и за другите културни пластове
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и видът му е автентичен, защото ни
показва точно тази културна стратификация.*
Обаче ако приемем хипотетичната
ситуация, в която амфитеатърът бива
възстановен такъв, какъвто е бил веднага след построяването си (изобщо
при наличие на достатъчно информация), ще се изправим пред важни
въпроси. При третиране на културно-исторически ценности като амфитеатъра имаме няколко важни избора,
които да направим. В често срещания
напоследък случай се предпочита пълното или частично възстановяване на
оригиналният образ на обекта. Тук има
два основни момента – една такава
мащабна дейност изисква научно доказана достоверност на образа, който се
смята за оригинален. Най-често поради
редица причини (турското робство
например) у нас няма запазени достатъчни като количество и качество исторически извори, които да ни помогнат с
такава информация. Другият проблем е
опасността от загуба на автентичност. В
*
Съществувалият римски театър от преди
построяването на амфитеатъра, следите от нашествието на готите, при които е разрушен театъра,
построяването на амфитеатъра, след това и различните му етапи на функциониране, разрушението и
използването на части от него за други строителства,
жилища и т.н.

случая с амфитеатъра на Сердика, неговото възстановяване може да доведе
до изтриване на другите съществуващи
исторически следи, свързани с амфитеатъра като обект или дори само като
локация. Това е сериозен проблем, тъй
като показва тенденция за селективност при изследването и предаването
на историческите следи на следващите поколения.
Когато говорим за пълно възстановяване, съществува и въпросът с подценяването на туриста. Масово се
приема, че туристът е малко дете,
захапало вкусна близалка, с ниско ниво
на познание за света, съответно в
пълна невъзможност да разбере какъв
точно е обектът пред него. В този контекст се приема за напълно нормално,
че единственият начин да обясниш на
човек какво са представлявали дадени
археологически находки (руини) е да
издигнеш сградата наново. Разбира се,
напълно погрешно вярване, предвид
напредъка на технологиите и прилагането на различни оригинални решения
в експонирането на културните ценности.
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Епископската базилика в Сандански. Още една тъжна съдба на поредната културна
ценност. Откритите в склона руини от църква са използвани за основа на нов
строеж. Снимката е от края на 2013, а оттогава той е напреднал още. Оправданието, което чухме група студенти от ръководителя на проекта, беше “използваме
материал, намерен на място”. Един вид, просто връщат строителният материал на
мястото му (анастилоза). Дали? Или по-скоро всичко е танц на нечие въображение?
Снимка: Искрен Игнатов
Нека направим паралел с международните практики в опазването на културното наследство. И в частност, нека
отправим поглед към Рим и Колизеума.
Обектът е запазен до голяма степен и
вероятно има достатъчно исторически

извори, които да предоставят информация за почти пълното му възстановяване във вид, който е сравнително
близо до оригиналния. Избраният подход там, обаче, е Колизеумът да бъде
запазен във вида, в който е достиг-
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нал до нас, носейки спомен за всички
етапи от неговото съществуване, а и
като цяло за съществуването на града.
Неслучайно единствените строителни
работи, които се допускат там, са консервационни и укрепващи.
Към тази серия от заключения може да
добавим и факта, че възстановяването
на амфитеатъра като цяло би било
анахронизъм. На фона на качествени
реставрации и адаптации на обекти на
културното наследство, желанието за
бързото усвояване на евросредства
започва да изглежда като лоша идея,
когато на карта е заложено качеството
и автентичността на наследството.
Проектът за реставрация на античния стадион в Пловдив се радва на
голяма популярност сред жителите
на града. Това е един от добрите примери за професионално отношение към
културното наследство. Тук можете да
видите поглед към трибуните малко
преди завършването на проекта.
Снимка: Магдалена Машева
Популярни примери за добри практики в тази сфера могат да бъдат намерени в голямо количество, но особено
интересни биха били античният стадион в Пловдив и проектът за реставрация, консервация и адаптация на
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църквата „Св. Параскева“ в Несебър.
И двата проекта правят силно впечатление със своята модерност и същевременно умереност на намесата. И в
двата случая е наличен сериозен респект към оригинала и пълно спазване
на идеите, прокарани още в средата на
миналият век с Венецианската харта.
В духа на разсъжденията по-горе, ако
хвърлим поглед към античния стадион,
ще забележим, че последните редове
седалки са разрушени. В третирането
на този въпрос се крие и една от силните страни на проекта. Би било лесно
да се възстановят седалките с камък
така, както са били. Очевидно е, че има
достатъчно данни откъде са минавали,
каква е била формата им, материала
и т.н. Проектантското решение обаче
залага на много силна интерпретация
на принципа на контраста – мястото,
където е имало липсващи седалки, е
сигнирано (означено) с озеленен скат.
Така се представя пред посетителите
идеята как са изглеждали трибуните, но
е запазена и следата на разрушението
– лесно добиваме идеята, какво е било
и какво е достигнало до нас днес. Пълната информация.
Любопитен е примерът с крепостта
Кракра в Перник. Всеобщото неодобрение на този проект беше яхнато и
от Божидар Димитров, който често го

ползва като лош пример. Иронично,
това е единствената възстановка на
крепост, която спазва поне част от
важните принципи, заложени в международната практика. В случая виждаме контраст между новия материал и
оригинална структура - задължително
изисквание при такива проекти. Тук
можем да бъдем критични само към
качеството на изпълнение и естетическите достойнства.
По същия начин стоят и нещата с разширяващото се строителство на крепости. Избират се руини на крепости
и се правят хипотетични възстановки.
В намесата липсва каквато и да било
автентичност, но за инвеститорите,
общините, политиците това е благородна дейност, която привлича туристи
и приходи по пример на големите исторически обекти по света. А за строители
и определени историци това е начин
да усвоят евросредства. Не това е начинът, обаче.
Да, България има дълга история, а на
територията й са запазено множество
обекти и от по-стари епохи. Истина е и
че е слабо запазена, поради превратностите, които са предложили вековете. В
този контекст е немислимо и напълно
неуместно да съсипем и подменим
с „атракции“ и малкото запазено в
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името на привличане на туристи.
А дори привличането на туристи е под
въпрос, според Димитър Попов от Асоциацията на българсктие туроператори и туристическите агенти, който на
учредителната конференция на Форум
културно наследство сподели мнение,
че бутафорните атракционни (т.е. крепостите) могат да радват единствено
деца и то максимум в предучилищна
възраст.*
*

Всъщност цялата учредителна конференция

В заключение, не е случайност, че
автентичността е заложена в основата
на опазването на културното наследство – неговото основно качествено е
истинността. Това е видно и в международните документи, плод на дългогодишен световен опит. Но автентичността трябва да залегне не само в
представлява интересно събитие, което обедини
експерти в областта на опазването на културното
наследство в борбата за запазване на неговата
автентичност Вж. “Експерти в областта на културното наследство се обединиха срещу бутафорните
градежи” и видео от конференцията.
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параграфи и алинеи, а и в ежедневието
ни. В медиите, в говоренето, в мисленето, в разбирането ни за историята, в
отношението към нея. Към ценностите.
И към самите нас. И дано това да стане
скоро, защото залогът е голям.
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Спектакъл
и
забрава
Кой има право на история?
*

Ивайло Динев

*
Статията е съкратен вариант на текст, представен от автора на 22-рата международна научна конференция „Contradiction: Envisioning European Future“ в Института по политически изследвания (Sciences po) в Париж,
2015 г. Снимки: Ивайло Динев
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25 години след падането на социалистическия режим в България борбата
за паметта продължава. Какво да бъде
запазено, за да се помни и как да се
интерпретира, какво да бъде унищожено или игнорирано, какво да присъства в публичните пространства,
каква е историята и може ли тя да бъде
множествена, са все въпроси, които
изникват в днешните дебати.
Ще започна обаче с лично преживяване, което ми се струва важно. Преди
година бях на теренно проучване в
Самоков. Не предполагах за какво ще
работя и се спуснах в шляене по града.
От човек на човек се докопах до местен краевед, от дългия разговор с него
за древността и величието на района,
града и селата около него, едно име,
назовано от него по между другото,
предизвика интерес.* Това бе Само*
Работата e извършена по време на лятна практика на магистрите по “Културна антропология” към
СУ “Св. Климент Охридски”. Проучването включва
десет интервюта с ключови личности, свързани по
някакъв начин с туризма и културата в града, както и
с комуната. Освен тях е анализиран голям брой визуален материал на Цари Мали Град и каквото е останало от комуната. В помощ за историческия контекст
бяха извлечени данни от архива на Самоковската
комуна, броеве на в. „Самоковска комуна“ и книги
за нея, писани преди и след ‘89-та. Бяха събрани
голям брой материали от местната преса относно
двата обекта. За да бъде направено сравнение в

ковската комуна. За първи път чух за
това събитие. Нямаше го нито в учебниците по история, нито в курсовете
в университета. Комуната е първата
на Балканите. Започва през 1910 г.
и се явява знаков момент за лявото
движение в България.
В града за комуната се разказваше, но
когато попитах конкретно за нея, често
въпросите ми бяха отклонявани, никъде
нямаше информация, нито в туристическите брошури, нито в информационните центрове, нито в библиотеката,
нито в музея. Комуната едвам-едвам
напомняше за себе си (но само за онзи,
който знаеше), чрез бюстовете на трима
от идеолозите й по улиците на града.
Забравената й история контрастираше
с местното туристическо чудо – Цари
Мали Град (измислено име, инспирирано от легенда) – възстановена римска
крепост с атракциони за децата, църкви
за православните, обучения как да се
стреля с прабългарски лък за любителите и битки между римляни и хуни за
зяпачите. Цари Мали Град бе най-посещаваният туристически обект с над
половин милион посетители за една
година. От другата страна бе Комуната,

отношението към комуната в различни периоди,
бяха разгледани и туристически брошури по време
на социализма и след началото на промените.
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за която никой не бе оставил нито пространство за памет, нито информация.

Историята на Самоковската
комуна
По улиците на града са останали няколко
паметника, напомнящи за героите на
комуната. Те са все още там къде от

дейността на местната организация
на БСП, къде заради чиста случайност.
Например, през 90-те, когато площадната демокрация сваля комунисти от
власт и от паметници, група активисти искали да премахнат паметника
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на Борис Хаджисотиров. Останало
като легенда, фотографът на градския
музей разправяше, че творението било
запазено заради една лъжа и повечко
незнание. Кметът спрял младежите с
думите, че това не е комунистът Хаджисотиров, а известният и почитан
художник Владимир Димитров-Майстора. Други места обаче нямат същата
участ. Бюстът на втория кмет Михаил
Дашин, намиращ се на улицата, където
е убит заради лявата си дейност, днес
едвам-едвам се вижда до локален магазин, касетки и плакат за салами. Домът
му, който допреди 89-та е дом-музей,
след това става кръчма. Музеят на комуната, намиращ се преди това в първия
етаж на библиотеката, днес е кът с детска литература. Единствено голямото
платно, нарисувано в нейна чест, все
още стои непокътнато, но и то скоро
ще бъде закрито от рафтове с книги.

си история, тази на Възраждането, на
художниците и просветителите, уточнява директорката. Целта на музеите
не е да отговаря на потребностите
на един историк, на един професор, а
на потребностите на всеки гражданин на държавата, продължава тя. Но,
уточнява, това не бива да бъде с цел
музеите да се превърнат в пазарен продукт и от тях да се печелят много пари
с шарения – туризмът да се подчинява
на културата, а не културата на туризма.

В самата библиотека, ако искаш да намериш книги и документи за комуната, ще
трябва да чакаш цял ден. Причината е,
че архивът е изхвърлен някъде назад.
Защото така било разпоредено – не е
модерно, пък и кой ще се интересува от
това? Същото бе обяснението и в музея,
където преди предмети и документи от
комуната били едната част от експозицията, сега същите са някъде в мазетата.
Децата трябва да научат първо нашата
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Коя култура обаче? Кой решава какво
да остане в официалната култура и
кое да отиде в мазето? Библиотекарките отбелязваха с възхищение постигнатото от комуната, припомняйки, че
тя идва чрез демократични избори и
желанието на хората. Били затворени
120 кръчми, отворила се безплатна
кухня за бедни, построили се училища,
създали се нови работни места. Говорейки за миналото, почувстваха вина,
че и те участват в забравата на спомена за комуната, дотолкова почувстваха вина, че отделиха повече от час
в търсене на координати на останали
наследници на комунарите. За разлика
от тях, два пъти по-младото момче в
туристическия информационен център
нито хулеше, нито величаеше комуната,
просто защото не знаеше какво е това.
Когато го попитах дали има някъде дори
парченце от нейната история, която
мога да видя, той се смути и започна
да показва по картата наслука паметници на възрожденци, нямащи нищо
общо с историята й. В другия край на
града, в близост до циганската махала,
в читалище „Младост“, се намираше
общинската организация на БСП, в
която, когато влязох, лъхаше на старост. 80-годишен дядо с едно око и
около 60-годишен работник във ВИК,
които си пиеха кафето там, заразказваха
с умиление за комунарите. Местната
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организация пазеше все още архивите
на Борис Хаджисотиров с документи,
речи и изрезки от вестници. Тя бе единствената, която през последните години
отбелязва с по десетина стареца годишнината от първата комуна.
Отбелязването на годишнините на
комуната преминават като отбелязване
от една група хора. Денят не е празник,
не е почивен, нито е съчетан с други
прояви в по-голям мащаб. Няколко
члена от местното БСП отиват с цветя,
ръководителят изнася реч и се разотиват. Типично за отношението към
комуната е мнението на известен грънчар в града, който въобще не желае
да говори за нея, защото „баща му го
научил да не говори за политика“. И ако
в туристическите гидове преди 89-та
комуната е част от основния мотив за
историята на града, а местата, свързани
с нея, са сред посочените за посещение (но не и основни), то след 89-та в
нито един гид няма информация нито
в частта за историята, нито в частта за
туристическите обекти за посещение.

Чудото Цари Мали Град
Забравата към социалното явление, каквото е комуната, контрастира напълно
с Цари Мали Град – обект, намиращ
се на десетина километра от Самоков,

превърнал се за една година в най-посещавания в цялата страна. Намира се
в село Белчин, известно допреди това
с минералните си бани и извори.
По пътя към крепостта ни посрещат
двама мъже, събиращи такса за влизане
с кола. Качвайки се нагоре, ни очаква
още една каса за плащане на билет,
както и малко магазинче за сувенири
и книги, свързани с местността. Сред
имената на авторите изниква известният популяризатор на историята Божидар Димитров, бивш водещ на предаване по националната телевизия на
име „Памет Българска“. Той е един от
основните телевизионни интелектуалци, които въведоха говоренето за
историята и културата в услуга на печалбата, започнаха да изнамират вампири
и гиганти из земите на страната и да
консултират разни бизнесмени, захванали се да издигат крепостни стени.
Един от тези бизнесмени е президентът
на най-голямата строителна фирма в
страната „Главболгарстрой“ - Симеон
Пешов, стоящ зад цялостния проект
Цари Мали Град.
Легендата за построяването на мястото
гласи, че Пешов искал да възобнови
родното си село, да има работни места
и хората да не бягат. С негова помощ,
споделят съселяните му, проектът
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спечелил европейско финансиране,
защото само с общински пари няма как
да се изгради комплексът. „Цари Мали
Град е моята студентска мечта“, разказа
директорката, която участва също чрез
експертизата си в проекта. Смята, че
делото е общо, защото младото поколение трябва да знае какво е било и ще
бъде по-гордо с историята си.
Самата крепост е римска, археолозите
и историците знаят, че тя не е нещо
особено, а е като останалите двайсе-

тина, бранещи постъпите към града.
Музеят вътре обаче разказва не само за
римляните, но и за прабългарите, траките, хуните и османското нашествие...
Историческата част от комплекса не е
голяма и се разглежда за около 15-20
минути. След това гостите ги очаква
атракцион – въжен мост, по който да
достигнат до полянка с пейки. Полянката е пригодена за най-традиционния метод на пикник – скара и бира. В
празничните дни, когато се отбелязва
построяването на комплекса, ежегодно
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поляната събира хиляди гости. Събитието е отбелязвано от кмета на Самоков,
министъра на културата, местни значими фигури. Специално за празника
пристигат от цялата страна клубове по
възстановки на римски битки и прабългарски военни традиции.
Ако си припомним концепцията на
Морис Халбвакс за колективната памет,
ще можем да си обясним как се заражда
сякаш по естествен закон проект като
Цари Мали Град. Френският социолог
определя два вида памет: комуникативна и културна. Първата е по-скоро
лична, неформална, делнична, с диапазон от 80 до 100 г. или 3-4 поколения.
Културната памет от своя страна намира
своята основа в митичната праистория,
в събития, които са абсолютно минало
и е официализирана чрез празнични
дни, церемонии и ритуали. Именно в
такава се превръща римската крепост
след като проектанти, политици и специалисти мобилизират сили в развитието на проекта. Пространството –
а за Халбвакс то е от задължение за
изграждане на културна памет – отдава
място за съборност веднъж в годината
на поляната до крепостта, специфични
тържествени ритуали с участието на
официалните власти, посещения от
министри. В помощ идват и телевизионните интелектуалци, които веднага
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написват историята на района. Така
Цари Мали Град остава завинаги и в
писмената култура, а оттам всички взети
заедно създават определена социално-политическа идентичност, една
обща памет.
Цари Мали Град шокира с огромния
брой посещения – половин милион за
една година. Кажи речи почти всеки
над прага на бедността у нас е бил в
комплекса на екскурзия за един ден,
разбрал е малко за римляните, малко
за българите, малко за траките, разходил се е сред природа и си е тръгнал
доволен.
Самоков е пример как политическото
влияе на паметта и как силните на
деня изграждат постепенно и налагат
идентичност чрез места, пространство,
ритуали и писмена култура. Ако допреди
89-та всичко буржоазно, индивидуално,
елитарно е изключено от наложената
от партията пропаганда, то след 89-та
всичко комунистическо е изритано като
отклоняващо и излишно от новото
наследство за бърза употреба, изпълнено с легенди за общността. В резултат
на това общността все по-малко ще
помни комуната, все повече ще знае
и ще говори за бутафорната крепост,
все по-малко ще са живите, които ще
посещават веднъж в годината паметни-

ците на комунарите, все повече ще са
онези, които ще разказват как са ходили
на Цари Мали град и са се учили да
стрелят с лък.
И все пак, ако се обърна отново към
Халбвакс, всичко това сякаш изглежда
нормално стечение на обстоятелствата
– за французина колективната памет
действа назад и напред. Опорните
точки от миналото, къде митологични,
къде действителни фигури и герои,
идват като обяснение на настоящето
и гарант за бъдещето. Нима не сме
по-европейци от европейците? Вижте
каква древна култура, какви древни крепости, какви древни орнаменти имаме
тук! Комплекси като тези затвърждават
европейската идентичност и политическата ориентация.
Културното водачество на антикомунистическия дискурс, въпреки че е воден
от една част от обществото, разрязва
колективната памет на добра и лоша,
на качествена и некачествена, впоследствие оформя настоящето и бъдещето
спрямо тези разделения и ги официализира. Изтласкването на комунистическите събития като ненужно
наследство бива заместено често
с възстановяване на забравена или
репресирана досега памет – колективизацията, Белене, горяните. Тях-
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ното право на история досега е било
забранено, така както от 89-та г.
досега правото на комунистическа
история става все по-индивидуално,
смълчано и криптирано, но не и колективно наследство.
Въпросът е: не могат ли да съществуват
заедно? За момента изглежда отговорът
е „не“.
Парчета история:

Малките, бедни (супер)
герои
„Вестникът държи сгънатите им
лица на пода, // и всеки ден вестникарчето носи още,“ пеят Pink Floyd в
Brain Damage. Този образ е символичен за Западния свят - малки момчета,
приканващи с цяло гърло хората да си
купят вестници или хвърлящи пътьом
от колелото наръч с последните броеве върху праговете на къщите. Достатъчно символичен, не ще и дума, щом
Disney правят сладникав мюзикъл през
1992 г., посветен на тези момчета, а
DC Comics имат цяла серия, наречена
Newsboys’ Legion.
Но художествените герои в популярната култура не идват, за да празнуват
ежедневното или баналното. Какво
изключително може да има, свързано с

т.нар. вестникарчета (newsboys/newsies,
paperboys)?
Началото на този вид препитание за
момчетата датира от 1833 г., когато
вестник Sun публикува обява, с която
търси да наеме разносвач на вестници.
Първият отзовал се е десетгодишният
Бърнард Флаърти, родом от Корк,
Ирландия. Когато се съгласил да припечелва по този начин, Барни, както
го наричали, не е могъл да знае, че ще
постави началото на една драматична
традиция в „историята на децата“.
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В последните години на 19 в. около 10
000 вестникарчета кръстосвали улиците на Ню Йорк. Много от тях били
бездомни, други просто не ги задържало нищо у дома, а трети правили
всичко по силите си, за да допринасят
за семейния бюджет. Но като вестникарчета всички споделяли една съдба
– били малки търговци, изкупуващи
определено количество вестници от
последния брой в малките часове на
нощта директно от издателствата, които
после продавали с надеждата да изкарат достатъчно пари, за да купят още
копия и утре, че и да припечелят някой
долар. Често гладували, а в зимните
нощи спали в кутии и край топлите
изпарения на печатарските преси.
Работата била неблагодарна – вестникарчетата били „еднолични търговци“,
които не били наети от издателствата.
Последните и не желаели да изкупят
непродадените последни броеве.

През 1899 г. хиляди разярени вестникарчета започнали стачка, протестирайки из цял Манхатън и блокирайки
улиците, от които тръгвало разпространенито на вестниците. Стигало се
до бой с междувременно наетите от
вестниците по-големи момчета и мъже.
Но стачката успяла. След няколко седмици укорителни статии в конкурентите
медии, издателството сваля цените до
предишното им ниво.
За близо два века след като малкият
Барни започва работа, образът на
вестникарчетата успява да премине
от баналното за бедните през ежедневното за всички, през (супер)героите в
популярната култура (за всички) и да
потъне накрая в безименните редове
на историята.
Източници: 1, 2

През 1898 г., във връзка с Испано-Американската война, цените на вестниците скочили. The Evening World и The
Evening Journal (издания на Джоузеф
Пулицър!) започнали да таксуват 100
копия от вестниците си за 60 цента –
увеличение с 50 цента, и не я снижили
след края на войната, за разлика от
други, които върнали старите цени.
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28 отклонения
Неда Генова, Ивайло Динев, Чавдар Цветков
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Следващите няколко страници представят разбъркано и спекулативно онези
текстове и наблюдения, които се родиха
във връзка с проведената на 17.07.2015
от Неда Генова, Ивайло Динев и Чавдар
Цветков дерива (или “отклонение”) в кв.
Банишора, София.
Представянето на тези откъси на страниците на списанието цели не изграждането на цялостна репрезентация на
метода и “резултатите” от проведения
през юли експеримент, а по-скоро
разпръскването на различни истории, впечатления и, понякога, опити

за интерпретация на видяното, чутото,
обходеното. Влиянието на есето от
1958 г. “Теория на отклоняването”
(5) е повече или по-малко явно в тези
фрагменти, при все, че този текст бе,
който първи ни завлече по улиците на
Св. Троица и Банишора и ни накара да
се опитаме, ако не да приложим метода
на деривата, както е формулиран от Ги
Дебор и Ситуационисткия Интернационал, то поне да я изведем на разходка
из София.
Макар че, предупреждава ни Дебор още
в началото на едноименното си есе:

“

Понятието “отклоняване” е неразривно свързано с идентифицирането на ефекти, които имат психогеографска природа, както и с утвърждаването на едно игрово конструктивно поведение, което се противопоставя
по всички пунктове на класическите понятия “пътуване” и “разходка”.
														
(Дебор 1958/2013)

”

Доколко процесът на идентифициране
и утвърждаване е завършен в представените впечатления и наблюдения, е
отворен въпрос.

Психогеографският терен е несигурен, а
носенето по неговите течения може да
бъде само отклонение, където въпросът “от какво?” се лишава от смисъл.
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В 08:42 се намираме с Неда на ъгъла
на бул. „Тодор Александров” и ул. „К.
Величков” от страната на изхода на
метрото. Срещата е насрочена за 8:30
и Неда пристига първа. Заедно изчакваме Иво, а през това време обсъждаме
комуникативността на позицията ни
и наблюдаваме преминаващите. На
изхода на метрото срещу денонощния
магазин има три импровизирани сергии от кашони - на едната се продават гевреци, на другата - диоптрични
очила, а на третата възрастна жена
предлага спално бельо. Чакайки, обсъж-

даме дали нашият замислен маршрут
ще окаже някакво влияние на изпушените цигари - дали това, което ще
видим, ще ни накара да пушим повече?
Иво пристига и потегляме в 8:50. Аз
имам четири цигари в табакерата си.
Когато Иво пристига, се оказва, че
нямаме разпечатана карта на района
и това определя част от отклоненията. Аз се отклонявам първи в търсене
на информация от близката будка за
билети на спирката на трамваите на
бул. ”Констанрин Величков” за това къде
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можем да открием книжарница и да
разпечатаме карта. Заедно с информацията съм се сдобил и със сутрешното
си кафе.

Пътят ни се изменя и вместо да продължим по ”К. Величков” към кръстовището
с бул. ”Сливница”, ние се отправяме към
пазара „Димитър Петков” в търсене на
книжарница, според информацията от
будката за билети. Така започва известно
отклонение от предвидения маршрут.
Замисълът беше да се движим по границата на жилищните квартали „Света
троица”, „Банишора” и пространствата
около Централния софийски затвор.
Интересуваше ни също и пресичането
на главни за града пътни артерии, като
например кръстовището на бул. „Сливница” и ”К. Величков”, където минават
тролейбусни, автобусни и трамвайни
линии.
На ъгъла на пазара и ул. „Пиротска” от
втора будка за вестници разбирам, че
книжарницата, намираща се на пазара,
отваря около 9:30, което не стоеше пред
нас като възможен избор, и поради това
оставаме без карта. Без зададена посока
се отправихме към затвора, вървейки
бавно през пазара “Димитър Петков”.

Иво отбеляза живописно желанието
си да закуси с нещо като топла ранно
изпечена баница и айран, но се оказа,
че пазарът не може да ни предложи
пекарна. За сметка на това, докато вървим, откриваме огромна борса за цветя
на пазара. Продължавайки да вървим
през него, вниманието ни отвличат
редица колоритни националистически графити, част от които от футболни
привърженици.
Приближаваме бул. ”Сливница” и го
пресичаме в 9:24, продължавайки по ул.
„Димитър Петков”. Докато пресичаме
и него, се открива гледка към старите
едноетажни къщи на ж.к. „Банишора”
от едната страна на булеварда, а от
другата - огромната кооперация в ж.к.
„Б-19”, известна като „Китайската стена”.
Контрастът е неизбежен - малките едноетажни къщички и огромните кооперации, сякаш побиращи няколко малки
селца в себе си.
Озоваваме се в края на ул. ”Димитър
Петков” под стената на затвора. На
ъгъла на стената има малък служебен
вход. С Неда го подминаваме и се опитваме да вървим успоредно на каменната ограда. Определено тревата около
нея не е замислена като територия за
разходки... Скоро вече вървим по ул.
”Майор Георги Векилски” успоредно
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на затвора. Формира се идеята да го
обиколим по стените, но скоро улицата
ни отвежда до служебни постройки и
каменният зид е заменен от ламаринена
стена от строителни тараби. Продължаваме по улицата до кръстовището й с
ул. ”Скопие” - единствената възможност
да завием надясно и да започнем обиколката на затвора. На кръстовището
малко преди да пресечем се разиграва
драматично разминаване на автомобили, тъй като светофарната уредба
не е добре синхронизирана и застъпва
едновременно два пътни потока.
След като пресичаме в 9:30, продължаваме успоредно на магазин от веригата
„Kaufland”. С Неда виждаме до входа
стълби, водещи към втория етаж и се
отправяме към него, докато Иво, който
вече е прегладнял, се отправя към кътчето за бърза закуска в магазина.
На стълбите към втория етаж претърпявам разочарование. Отправих се по
тях с надеждата да видя затвора и да
маркирам по нататъшния ни маршрут,
но стълбите ни отведоха до второто
ниво на паркинга на магазина, от чийто
парапет едвам се виждаха кулите на
затвора. Слизаме обратно на първо
ниво и Неда започна да снима, а аз се
отправям за нещо разхлаждащо и за
цигара.

Отпивайки от студената вода, взета от
същата будка, от която и Иво закусва,
се заемам с наблюдение на клиентите
на магазина. В петъчния ден около 10
ч. повечето клиенти, който влизат и
излизат, са на възраст, над 40 години
и определено от еднородна класа. С
малки изключения не се забелязват
заможни клиенти, за което съдя по
облеклото на клиентите и паркираните им на паркинга автомобили. И
като гарант за класовото равенство се
явява промоция на тоалетна хартия,
продаваща се в огромни пакети от по
дузина ролки на цената на шест. Тези
пакети стърчат от ръцете на 80% от
клиентите на магазина, независимо от
тяхната възраст или социален статус.
Иво приключи закуската си, а батерията на камерата на Неда намаля, и се
отправяме по ул. „Скопие”, за да обиколим затвора. Вървим успоредно на
улицата, като от едната й страна има
изоставени индустриални сгради, а от
от другата, по която вървим - стена от
строителни тараби, която ни отвежда
до информационна табела за строеж на
мултифункционална търговска сграда с
приходящите й подземни гаражи, както
и детска градина, която ще се помещава в нея. Независимо от това дали
строежът включва и изграждането на
детска градина, той изглеждаше занема-
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рен или спрян отдавна, тъй като около
портала му са избуяли малки дръвчета.
Продължаваме успоредно на стената на
строежа и това ни отвежда до кръстовището на ул. „Скопие”и ул. „Подполк.
Калитин” в около 10 ч. Срещу ъгъла
се открива видимост към тролейбусно
депо „Надежда”.
Първоначално не знаем какво е това,
докато с Неда не се отклоняваме и не
виждаме автоматична автомивка за

тролейбуси. Приближавайки я, зад нас
се появява жена, която е охрана на
депото. Пасивно-агресивно се обръща
към нас с въпроса какво правим там.
Обясняваме й, че вниманието ни е привлечено от причудливата автомивка
и че точно тя ни е любопитна. Тя ни
придружава, обяснявайки ни механизма на работа на машината, и в същото
време се извинява за реакцията си,
но „имало правила” на депото, които
изключват свободния достъп на хора
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до него, макар и това да не е указано с
никакви знаци. Заговаряме се с нея за
устройството на машината и задаваме
въпроси.
Постепенно разговорът ни се насочва
към същността на депото. Разбираме
кои линии обслужва то, също и за това,
че е с обновен парк. Въпреки това тя ни
разказва, че старите машини все още
са в употреба,- новите често проявяват дефекти, понеже ремонтите на пътната мрежа в София не са съобразени с
техните възможности. Разговаряме за
това, че електротранспортът е екологично чист и тя спокойно ни разказва за
пристигналия нов изцяло електрически
автобус, който е напълно автономен
и се придвижва пробно в София. След
като дистанцията помежду ни е скъсена,
разговорът се насочва и към нейната
позиция. Разкриваме целта на нашето
посещение и път и тя ни разказва за
това, че преди е била в градския транспорт и сега добавя известно количество
средства към пенсията си с работа на
граждански договор като охранителка
на депото, в което преди е работила
като ватман. Преди да се разделим тя
вметна в разговора, че е хубаво, че
има хора, които се интересуват от тези
привидно невидими структури, които
обаче карат града да съществува по
начина, по който ни е познат.

Продължаваме в търсене на Иво, с
когото се разделихме преди депото.
Откриваме го и след кратка почивка за
цигара продължаваме към затвора. На
ъгъла на бул. ”Ген. Николай Г. Столетов” намираме една малка кръчмичка,
решена в изцяло националистическа
тематика. Продължаваме по булеварда
и подминаваме Института по вирусология и автокъща „Банишора”. Затворът вече се вижда и влизаме в малко
магазинче в преустроен гараж, за да
си купим вода.
В 10:37 заставаме пред входа на затвора
и допушваме останалите си цигари.
Пред главния вход има няколко заведения и доста хора. Не могат да се откроят
определени групи. Свиваме в първата
пряка след затвора покрай детска площадка, разположена на тротоар. Наличието й е относително странно, при
положение, че наблизо няма нито парк,
нито детска градина. Тези катерушки
просто се подават над бетона на тротоара.
Спускаме се надолу по улицата и снимаме малките едноетажни къщи. Попадаме на жена, която ни вижда как снимаме и се заговаряме. Разговорът ни
отвежда към нашето изследване, за
нея ние събираме информация за квартала и затова тя ни разказва за него.
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Оказва се, че част от хората, които са
строили къщите си в този район, са
преселници от Егейска Македония. Разговаряме за нейната къща, за семейството й, за останалия й син, който я
посещава от време на време. Най-често
разговорът ни се отклонява към проблемите на ежедневието й. Районът е
изпъстрен с малки едноетажни къщи
с дворчета, но тези територии са апетитни за инвеститорите, печелещи от
нуждата от жилищно пространство в
София. Малките кооперации изникват
в квартала, като механизмът на тях-

ната поява е идентичен - инвеститорът
предлага компенсация под формата на
финансови средства или апартамент в
сградата, но дори ако собственикът не
се съгласи, често сградата пак се строи.
Подобен е примерът със съседа й през
улицата. Покривът на къщата е хлътнал, а до къщата без никакво отстояние е долепена нова кооперация, като
дворчето на къщата е замърсено със
строителни отпадъци. Човекът отказал
да продаде имота си поради сантименталната му стойност. Събеседничката е
сигурна в това, че няма да замени имота
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си, където е отраснала и изградила дом
и семейство.
Разговорът ни отнася от тази линия
към друга. С носталгия тя си спомня
за времето, когато нейната улица се
е поддържала, големите дървета са
се подкастряли и не е имало никакви
престъпления. Тя прави паралели с
други страни и често отбелязва, че „ако
бяхме държава като държава”, най-вероятно нямаше да има тези проблеми.
Интересуваме се от това дали няма
притеснения от близостта на затвора.
След нейния разказ се оказва, че затворът и топосите в негово съседство не
са изпълнени от маргинализирани
субекти, а че това е един тих и спокоен квартал, където проблемите са от
друго естество. Кафето на жената вече
изстива, но тя ни води до малко ресторантче, чийто собственик тя познава,
след като й споделяме, че все още не
сме хапвали.
Скорошният ни разговор ни оставя с
впечатления, които продължаваме да
обсъждаме, вървейки по ул. ”Враня”.
По нейните тротоари се редуват малки
5-етажни нови кооперации и ниски
стари едноетажни къщички. Повечето
от малките къщички имат дворчета,
гледащи към улицата, и гаражни алеи.
Една от гаражните алеи, задънваща се

в малък тухлен гараж, привлече нашето
внимание. На нея беше паркиран лимоненожълт ретро автомобил, който в
първия момент ми заприлича много на
стара правителствена „Чайка”. Този прилика се оказа обяснима. Около гаража
имаше хора и с Неда попитахме дали
можем да видим колата. Един от тях се
оказва собственикът й ни заразказва
за нея. Колата е стар „Буик” от началото на 60-те на миналия век и всъщност съветските правителствени автомобили „ГАЗ-Чайка” са негово копие.
Оказва се, че колата е доста специална
не само заради факта, че е произведена
за европейския пазар, но и заради това,
че е спасена с дълга реставрация от
настоящия си собственик. Темите, които
прескачат в разговора ни, се въртят
около класическите автомобили и старите, но все още актуални политики за
внос на автомобили от САЩ, които са
с по-малки и икономични двигатели за
европейския пазар. Разговорът за тези
политики, за икономиите на гориво и
разходите за поддръжка ни отвеждат
до разказа на собственика на Буик-а
за негов приятел, емигрирал в САЩ.
Разказва ни за разликата в стандарта,
позволяваща на неговия приятел да
отделя средства за джипа си, харчещ
повече от 20л/100км, и въпреки това
да има нормален стандарт на живот,
позволяващ му да спестява.
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Продължавайки пътя си надолу по улицата, съотнасям този разказ към предходния на жената, която ни разказа за
квартала, за стандарта на живот преди
‘89-та, за сигурността, която са имали
хората.

Свиваме по ул. ”Свищов” - вниманието
ни е привлечено от стара складова
сграда, и започваме да обсъждаме
какво може да е било нейното предназначение. Моето предположение
е, че това може би е било печатница,
а на Иво - че е било фабрика. Докато
предполагаме, пред нас спира кола, от
която излизат трима възрастни мъже и
разговорът им започва с „Помниш ли…”.
В този момент ние снимаме сградата и
така привличаме вниманието им. Оказват се приятели от детството, които
преди повече от 60 години са играли
по тези улици. Сградата се оказва бивш
тютюнев склад, който няма ясна съдба
след 90-те години. Разказват ни за стария облик на квартала, за детството си
и игрите, за това колко са се променили
околностите. На ъгъла с ул. „Козлодуй”
пътя ни пресича още един възрастен
мъж и той набързо е включен в разговора. Оказва се, че и той е от тук, дори
са учили в една и съща гимназия - 133-

то СОУ, макар и по различно време,
тъй като той се оказва с 10-на години
по-млад от нашите събеседници.
Разделяме се с тримата приятели пред
мъничко кафене на улицата, като те ни
оставят в ръцете на новия ни познат,
който да ни покаже местната забележителност - бомбоубежището на квартала, останало още от тяхното детство.
Вървейки към него, той се интересува
от нашето начинание и ни задава различни въпроси. Оказва се, че този човек
е бивш офицер от Българската армия.
Проявява интерес към работата и ни
задава въпроси относно проучването и
дали ще бъде публикувано някъде. Разменяме си хвърчащо листче, на което
сме записали къде може да прочете
материала и разговорът ни се насочва
към темата за медиите и отразяването
на дадена информация през различна
призма. Дава ни пример с Гърция, а
този пример отново води до изникващата вече за трети път през деня тема
за стандарта на живот. Той го обвързва
с работеща икономика, която в момента
е заменена от акцизна политика. Разделяме се с пожелания за хубав ден и
успешна работа, макар че с напредването на времето тя изглежда все потрудна. Температурата се покачва.
Скоро напускаме прохладата на мал-
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ките павирани улици и вървим по ул.
„Опълченска” по посока на Женския
пазар. Вече е доста топло, макар и едва
11:30. Отново ожадняваме, а водата,
която имаме, се е стоплила, затова
обсъждаме да се сдобием с още малко
студена. Оглеждаме се за магазин, като
предлагам да попитаме за такъв, а Неда
се шегува с мен, че сме напуснали приятелската зона на тихия квартал. Наистина настроението е подобно - горещина и миризмата на нажежен асфалт.
Спирката на последната ми цигара е
Музеят на политехниката или старата
къща на Георги Димитров.
Чавдар Цветков

47

Първо отклонение
Часът е 08.30. Вървим по бул „Константин Величков“ в посока Жилищен
комплекс „Фондови жилища“. Не съм
закусил. Едва след един километър и сто
метра при кръстовището на ул. „Скопие“
в „Кауфланд“ намирам храна. Влизаме в
паркинга, където е и скарата. Никога не
бих предпочел да закусвам там и точно
пък кюфтета, но нямах избор, защото
нямаше къде другаде. На влизане в паркинга забелязвам очевидно оживление,
повече отколкото на булеварда. Само

за 60 секунди в супермаркета влезнаха
двайсет и тримама човека, от които
само трима изглеждаха под 30 години.
Имаше промоция на тоалетна хартия.
Всеки излизаше с тоалетна хартия.
В заведението закусваха други хора,
които бяха там заради храната, а не
зарази хартията или нещо от маркета.
Извън магазина тревата бе прясно окосена, напоена с литри вода от пръскачки. Пространството на „Кауфланд“
в тази част на София контрастираше
с другите. На отсрещния тротоар храсти скриваха плочките. Тъмни запус-
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тели сгради, навярно бивши фабрики,
печатници, заводи или пекарни гледаха тъжно към улицата. Нито една от
тях не беше оградена. „Кауфланд“, от
своя страна, бе благодатен не просто
за пазаруване, но и за неконсуматорски
изживявания – за разходка, за преминаване, за шляене без цел. Трябва да
си истински приключенец, че да предпочетеш тротоара при изоставените
сгради пред този при Кауфланд, с неговите като нарисувани тревни площи,
със свежестта на пръскачките, с почистените и подредени по равно плочки.
Но и може би най-важното в нашия
опит – там имаше храна.

Второ отклонение
Вървяхме по ул. „Скопие“, докато не
стигнахме трамвайното депо „Надежда“.
Двамата ми спътници влязоха в депото,
а аз се отклоних, като продължих по
кръстовището вдясно и попаднах две
междублокови пространства на ул.
„Вишоград“ и „Орляк“. Преди тях, първото, което ми направи впечатление,
бе липсата на място за пешеходци.
Тротоарът и от двете страни на пътя
бе зает или с коли, или с храсти, или
изобщо липсваше. При едната страна,
тази към депото, това положение продължаваше от 50 до 100 метра, докато

от другата страна, то се простираше до
края на улицата. Районът бе с усилено
движение на автомобили, но без почти
никакви пешеходци. В междублоковите
пространства, може би заради сянката,
може би заради беседките и пейките,
се натъкнах на две майки с деца. Жилавостта в телата се биеше с мрачността
на неизрязваните от дълго време дървета, с обгорелите боклукчийски кофи,
с изрисуваните футболни надписи по
стените на блоковете…
Беше ме хванало вече слънцето и
реших да поседна на една от пейките. Бяха две една срещу друга, така
че или да се събере компания от шест
човека, или двама-трима да си вдигнат
краката на една от пейките. Не беше
приятно. Цялата земя не се виждаше
от излюпени семки. Те не бяха моите.
Съдържаха чужди слюнки, чужди зъби
ги бяха пречупили. Изправих се да си
тръгвам. В този момент ми звънна Неда
да попита къде се намирам и да продължим заедно шляенето.
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Трето отклонение
Знаехме, че в района се намира Централният софийски затвор. Искахме да
видим какво е състоянието на пространството около него. Продължихме
по улица „Подполковник Калитин“ до
кръстовището, където се намира ресторант „Сите българи заедно“. Мястото
бе изрисувано с портрети на Васил Левски, летописи от национални герои, а
стълбът за осветлението на кръстовището бе боядисан в бяло, зелено,
червено. Оттам тръгнахме вдясно по
улица „Генерал Столетов“, където също
имаше проблеми с липсата на тротоари,
за сметка на бензиностанция и автокъща. Когато се появи тротоар отдясно
на пътя, той бе на четири части. Първата с пясък и камъни, втората с наскоро залят, но вече напукал се, асфалт,
третата с по-стар асфалт, четвъртата с
павета.
Когато стигнахме затвора, ни посрещна
сравнително оживление. На главния
вход имаше кафенета, постоянно влизаха и излизаха хора – граждани и униформени. Странното бе наличието на
магазин за огнестрелно оръжие на улицата пред затвора, както и на заложна
къща за битова техника, телефони, телевизори, където можело да се разчита
на „Коректност“.
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От затвора се отклонихме по ул. „Алдимировска“, която досущ приличаше на
уличките в малките градове или села
в България. Мястото бе изпълнено с
къщи, построени преди 60-70 години, с
дворово пространство пред тях. Докато
слизахме по улицата, възрастна жена
ни заговори. Тя бе излязла на тротоара
да си пие кафето по чехли и домашни
дрехи. Заразказва ни за квартала, за
миналото – с носталгия, за бъдещето – с
тъга. Районът се оказа с благоустройствен проблем. Старите къщи ги бутали,
за да построят кооперации. Не й се
живее в блок, ни й се дава къщата. Не й

е до парите (всеки получава компенсация), проблемът е в стойността на личния спомен, семейната идентичност,
личното пространство. Светът й бе
огледален на познатия ни. Дърветата за
нея бяха символ на опасността. Преди
89-та държавата се грижела за улиците
тук като изрязвала дърветата, а сега те
са надвиснали опасно над покривите
на къщите и никой не го е еня. Те са
надвиснали така, както са надвиснали
частни фирми и общината над хората с
интерес да преустроят пространството
с нови кооперации.
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Четвърто отклонение
От улицата „Алдимировска“ слязохме
към ул. „Враня“, която се оказа осеяна
със стари къщи. Мъже бяха излезли да
си оправят колите, деца ритаха топка по
стената на полуразрушена постройка.
Храсти покриваха тротоарите. Избледнели от годините надписи напомняха
за множество пекарни, кръчми, бистра.
Продължихме по улицата, след което се
отклонихме по една от пресичащите
я - ул. „Свищов“. На нея се намираше
огромна тютюнева фабрика. Докато
вървяхме към нея, видяхме пред нас
трима мъже на около 50-60 години,
които си говореха за миналото на
улицата. Като ни видяха, веднага ни
включиха в играта за отклоняване от
времето. Спускали се по шейна зимата
чак долу до реката, лятото играели криеница, било пълно с деца и нямало
печки. Само една била - всички разбирали, когато печеш месото и всички
хапвали от него. Докато споделяха
спомените, седми играч бе включен –
един минувач, който все още живееше
в района. Вървяхме нагоре и слушахме,
вървяхме, и улицата оживяваше. Тримата мъже се отбиха в единствената
останала кръчма на улицата, а ние продължихме до ул. „Охрид“.
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Пето отклонение
От „Охрид“ стигнахме бързо до бул.
„Опълченска“. По нея не сме спирали,
нямаше и хора, които да преминават.
Спряхме чак при къща с паметна плоча
на Георги Димитров. Оказа се, че там
се намира Политехническия музей.
Къщата на комуниста бе превърната
в склад на консумеристки музей. Туристическата атракция, струваща пет лева,
бе изградена с европейски средства, а
в нея могат да се видят автомобили и
техника от старите години. На вратата
музеят посреща с цитати от Иван Вазов.
Не влязохме вътре и продължихме до
парк „Св. Никола“.

на цялостната ситуация в страната България, в която считаните за анормални,
са уж невидими.
Ивайло Динев

Шесто отклонение
Влизайки в парка, веднага забелязахме,
че е изпълнен с множество майки с деца
и пенсионери. Колкото повече навлизахме в парка, толкова по-интересен
ставаше пейзажът и човешкото съдържание. Току пред сградата на църквата,
в няколко кръгчета – до голяма сянка
от сградата, до чешмата с вода или на
пейките – групички с въпросителни
погледи, в очакване на нещо, разговаряха с резки движения. Човешкото
страдание бе на показ, бе в центъра на
този парк. Това силно противоречеше
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Тогава, когато се
отклонихме

Показват ни мястото, където е била
обществената фурна, използвана от
квартала. “Ей там беше, където е спряна
зелената кола,” казва един от дядовците.
“Не, по-нататък беше,” усъмнява се друг.
“А по-нататък...”

хме в петък, 17 юни. Първоначалният
план беше да се придържаме само към
границите на квартал “Св. Троица” в
София. Ходът на булевардите и търсенето на закуска за Иво обаче ни отклони
и вместо това заседнахме в “Банишора”.
Предполагахме, че зоната около Централния затвор би била интересна, но
се оказа, че по-силно ни привлякоха
тролейбусният гараж “Надежда”, улиците “Алдомировска” и “Враня”, както
и павираната уличка срещу бившата
тютюнева фабрика, по която някога
зимно време децата се пускали с шейни,
през лятото ходили боси, а хората оставяли бутилки, които млекарят пълнел
сутрините.

Срещнахме се по време на отклонението – или “деривата”, която проведо-

Деривата преди всичко ни превърна
в събирачи на истории и в слушатели,

“Запишете, че тука през зимата сме
се пускали с шейни чак до Сливница.
Там тогава имаше зелена площ от тази
страна на реката, а по Гергьовден пасях
там агънцето, преди да го заколи един
чичо. След това пък го печахме във
фурната на съседната улица.”
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като отклонени се оказахме не само
в блуждаенето си в жегата, разстлана
между блокове, булеварди и смаляващи се сенки, но и във времето. Препратките, на които се натъквахме, бяха
неизменно свързани с 50-те и 60-те
години на миналия век, понякога умилително наричани от разказващите
като “по татово време”, а понякога
просто като “когато бяхме деца”. Модел
Buick Super от 1955 г. пък беше онази
кола, чието лимонено-жълто, показващо се от един гараж на ул. “Враня”,
беше достатъчно, за да ни накара да се
заговорим със собственика й. Колата
била 6-цилиндрова, внос от Щатите и
произведена за Европа, а първата й
регистрация в България била от 1961 г.
Повече за това на кого е принадлежала
преди, човекът, който сега я поддържа,
не знаеше.
Деривата не е антроположки или
етнографски метод. Тя не е техника
на подреждане, ами, както говори и
приблизителния й превод от френски
– на отвеждане, отклонение, на “нетърпеливо преминаване през най-разнообразни обстановки” (Дебор 1958/2013:
164). Дали отклонението ще доведе
до проникване в изследваните зони,
дали ще ги разбърка, разбере или ще
се намеси в очертанията и отношенията им, зависи от много фактори, сред

които са случайността, климата, силата
на утвърдилите се пунктове и течения,
които формират терена, както и разпределението и насочването на афекти и
значения насред територията.
Деривата не е антроположки или етнографски метод, който би оставил антропологията или етнографията непокътнати.
Деривата не е ориентирана към продукт,
текстът или снимката са част от експеримента, а не нейният желан резултат:
“Евентуалното писане в тази голяма
игра има само стойността на парола”.
(Дебор 1958/2013: 168) Тя е метод не
на учения, а на играещата и експериментиращата. Деривата се намесва, тя
е част от радикален политически проект: “Най-мащабната промяна, която
може да предложи отклоняването”,
пише Ги Дебор през 1958, е “свиване
на [...] гранични[те] ивици до степен
пълното им изличаване” (169). Дебор
пише още, че степента на конкретност
на очертанията на пространственото
поле на отклонението зависи от това
дали техниката цели неговото изследване или пък “постигане[то] на афективни разстройстващи резултати”
(167).
Ако опциите са тези две, то се опася-
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вам, че нашата дерива не постигна
нито една от тях. По-скоро би могло
да се каже, че темпорално отклонени,
слънчево зашеметени и афективно разстроени бяхме ние самите. Деривата,
както я описва Дебор, е радикална и
парадоксално целеустремена, тя не е
метод на фланьора или на шляещия
се. Деривата, макар и обърната към
случайността, е онази техника, която
търси границите и се закача за тях,
която обхожда ивиците на разделение
и се ползва от афективните потоци,
които биха могли да пресекат тези разграничения.
И все пак, описанието, което ни предлага Дебор в “Теория на отклоняването”,
мисли отклоняването през пространството, а когато говори за темпоралните измерения на техниката, то това
е, за да даде насоки за оптималната
продължителност на деривата. Какво се
случва обаче, ако времето не е просто
поредният пространствен параметър, а
нещо, в и посредством което може да
се случи отклонението? Ако наслагването на истории и асоциации предизвиква разбъркване на представата за
квартала и улицата като за неумолимо
закотвени в настоящето?
Неприемливостта да обитаваш някаква
си “кутийка” в блок при все, че имаш

възможност да живееш в къща в квартала, в който си израснала, непрекъснато се връщаше в разказа на жената,
която срещнахме, докато пиеше кафе
пред дома си на ул. “Алдомировска”.
Другият такъв неизменен елемент беше
странният образ на падащото дърво,
покосено от прииждащата буря. Некастреното от години дърво е това, което,
веднъж ударено от гръм или повалено
от силен порив на вятъра, би се срутило върху къщата й и би я повалило
под тежестта си. Идеята за краха на
наглед съвсем стабилното дърво, разположило се на тротоара до нас, сякаш
въплъщаваше в себе си несигурността
на настоящето и усещането за непрекъснато надвиснала опасност. Бъдещето, концентрирано в израстъците
и неподрязваните му клони обаче заемаше формата именно на страха от кризата, на нахлуването на улицата в дома,
на липсата на грижа, която не просто
обгръща неподдържания квартал, но и
се материализира в едно-единствено
унищожително събитие.
Някога между носталгията и безпокойствието, между спомена за фурната и
страха от дървото се случи и нашето
отклонение.
Неда Генова
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Новата “критическа”
възраст
или как стигнахме до NEETs?
*



Станислав Додов

*
(Young People) Not in Education, Employment, nor Training - Млади хора, които не са в образованието, не
са заети и не се обучават
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The original Pandora, the All-Giver, was an
Earth goddess in prehistoric matriarchal
Greece.
She let all ills escape from her amphora
(pythos). But she closed the lid before Hope
could escape. The history of modern man
begins with the degradation of Pandora’s
myth and comes to an end in the self-sealing
casket. It is the history of the Promethean
endeavor to forge institutions in order to
corral each of the rampant ills.
It is the history of fading hope and rising
expectations.
Ivan Illich, Deschooling Society
Винаги е имало една група от хора на
възраст, да речем, от 14 до 24, която
някой все трябва да вкарва в правия
път, нали? Винаги е било нужно младите хора да станат добри граждани,
защото вероятно са буйни или дори
агресивни, не зачитат никого и нищо,
имат се за център на Вселената и на
това отгоре са със склонност към зависимости от различни вещества. Нали?

Когато аз бях млад, бяхме научавани
да се държим внимателно и с уважение към възрастните, но сегашните
млади са прекомерно самонадеяни и
невъздържани.“ Това се приписва на
Хезиод, живял има-няма осем столетия
преди Новата ера.
Винаги я е имало тази група хора, чиято
главна задача е да учат, и после, постепенно откъсвайки се от семействата си,
да започнат „да допринасят“ за обществото и да създадат свои семейства,
нали? Винаги е било нужно младите
хора да станат добри граждани, защото
иначе, редом с останалите им недостатъци, имат уклон към мързел и апатия, с
които добро гражданство не се постига.
И винаги работата на добрите граждани
е била да възпитават и превъзпитават
непокорните млади. Нали?

„Не виждам никаква надежда за бъдещето на нашия народ, ако то трябва
да зависи от фриволната днешна
младеж, тъй като определено всички
младежи са неописуемо безразсъдни...
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Е, както често се оказва, „тия не са
ония.“ Хора на възраст 14-24 или дори
26 несъмнено е имало винаги, но (не)
добрите млади граждани на Хезиод
съвсем не са (не)добрите млади граждани на YMCA.* Ромео и Жулиета – да,
същите Ромео и Жулиета, които Шекс*
Young Men‘s Christian Association, основана
през 1844 г. във Великобритания младежка организация, съществуваща и
до днес с повече
от 50 млн. членове по цял свят. Организацията
става особено
популярна с дейностите си за
подкрепа на младите хора в контекста на Индустриална революция – да ги възпитава в християнски
ценности, осигурявайки им условия за по-добра
работа, жилища и образование в духа на протестантската етика.

пир заплита под формата на играна
и четена и до днес трагедия, в ред
семейни интриги, бурна любов, непокорство пред родителите, традицията
и в крайна сметка в самоубийство – са
едва тринайсетгодишни... деца. Утешаващата заблуда, че нещата винаги
са си били едни и същи може и да се
отнася до представите за младостта
(въпреки плаващата в епохите възраст
и ценности, до които се отнася), но в
никакъв случай - за младите хора.
Какво влагаме в „млади хора“ днес?
Откъде идват представите ни за тях?
Какво може да ни разкрие мисленето
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за младите хора относно съвременната
ни ситуация? Трябва ли да променим
нещо – какво и защо?

Sturm und Drang
Ако ни потрябва някой, който безупречно да се справи с вълнуващата
задача да диагностицира възникването на непознат етап в развитието
на хората като индивиди, то тогава
“непременно” трябва да се обърнем
към психолозите. И ето, че историята
ни предлага човек, който е великолепен
пример в тази посока – Гренвил Стенли
Хол (1844-1924). Мислим за един от първите големи американски психолози и
първия президент на Американската
асоциация на психолозите.
Отделно от приноса му за развитието
на психологията, трябва да кажем, че
Хол е бил един много любопитен тип.
Бил е очарован от немската концепция
за Volk, която по романтически изповядвала, че хората не са разумни същества,
а напротив – движат се от инстинкти и
като такива се нуждаят от харизматичен
лидер, който да ги навигира за доброто
на обществото. По-малките деца считал за диваци, нуждаещи се от здрава
ръка, която да изтръгне злите внушения на природата от тях и да култивира

добрите. (6) Оказва се и сред симпатичните хора от онова време, които били
дълбоко убедени, че разполагат с достатъчно сведения и доказателства, за да
отдадат всичко в човешкото поведение
на гените. От там насетне картинката е
позната - естествен отбор и неизбежния
стремеж към една свръхраса.
В този дух през 1904 г. той издава
изключително влиятелната книга в два
тома „Adolescence: Its Psychology and Its
Relations to Physiology, Anthropology,
Sociology, Sex, Crime, Religion and
Education.” В нея защитава „биогенетичното виждане“ на Ернст Хекел, че
„онтогенезата повтаря накратко филогенезата“ или с други думи, че индивидуалното развитие на отделния човек
повтаря накратко и в умален мащаб
развитието на човечеството изобщо.
Хол стига до заключението, че юношеството е период на „storm and stress”,
по названието на немската романтическа художествена традиция Sturm und
Drang – период, изпълнен с противоречия и резки промени, с противопоставяне между индивида и нормите, с буря
и стрес (или буря и порив, или буря и
натиск), каквито са творбите на Гьоте
и Шилер.
От една страна, Хол е бил достатъчно
прозорлив, за да проумее социалните
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промени буквално докато те се случвали. Практиките на организирания
детски труд на полетата и във фабриките започнали да изчезват именно
по негово време. Нарастването на
индустриалната продуктивност позволила тийнейджърите да останат извън
работната сила, тъй като нови машини
заместили позициите, заемани от тях
по-рано. До началото на 20 век детският труд е вече публично разпознат
проблем, с който много работнически движения се захващат сериозно.
Новото индустриално общество започнало да изисква от младите хора да
са грамотни и образовани. Масовото
публично образование, сегрегиращо
по възрастов признак (но и даващо
на младите възможност да общуват
помежду си повече от всякога), също
възниква в този период, разбира се не
без връзка с нуждите на индустрията. (7)
Урбанизацията и противопоставянето
на града срещу селото също едва ли не
механично откъсва младите от техните
семейства, изкарва ги от обязаностите
на общността. Способен да проумее
всички тези промени, Хол въвежда със
съвсем различна тежест понятието за
„юношество“, започвайки по този начин
традицията на изследванията в областта.

легитимираното психологическо съдържание на „юношество“ - по-точно като
период на несигурност и недоверие, в
който човек се нуждае всячески от авторитет, за да стане от него пълноценна
личност, готова да се влее в трансцедентните колективни редове на das
Volk (расово и етнически обусловеният
народ). Разбира се, възприемането на
младостта и като кризисност в индивидуалното развитие не дължим нито
само на него, нито на 19-ия или 20 век.
Със сигурност обаче можем „да благодарим“ на Хол за това, че отваря пътя
към възможността на отделния млад
човек и на младите хора изобщо да се
гледа като на специфични, различни
субекти, нуждаещи се от терапевтична
намеса и от правилния авторитет, за да
бъдат вкарани в правия път.
Хол може и само да обобщава и насочва
„духа на времето“ си през научна перспектива, но именно това прави начина,
по който той дефинира младите хора
важен. Ако някой се чуди колко пък
може да е повлиял един отделен човек
над цяло едно модерно и масово възприятие, нека има предвид, че той е бил
също и президент на Clark University,
бил е първият американец с PhD и е
преподавал на Джон Дюи. Долната
снимка също трябва да подскаже нещо.

От друга страна, на Хол дължим научно
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Групова снимка пред Clark University. Опред: Зигмунд Грой, Стенли Хол, Карл Юнг.
Отзад: Ейбрахам Бил, Ърнест Джоунс, Шандор Ференци. Снимка: Clark University, архив
Традицията бива продължена от други
като Зигмунд Фройд, Ана Фройд и Едуард
Шпрангер. Залогът, който ранната психоанализа прави, за да докаже постулатите си, често се отнася до деца, юноши
и млади хора - например, Малкият Ханс,
Човекът Вълк и хистерията на Дора при
Фройд, и случаите на различни неврози
при млади хора, описани от Адлер.

Млади, ама хора. Хора, ама
млади
Ако обобщим, юношеството като собствена категория се появява в съвсем
определени социално-икономически
условия (края на 18 и началото на 19
век) и се дефинира първоначално по
силата на психологическите интерпретации на прехода от детство към зрялост като период на бурни промени и
нужда от здравословна авторитетна
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намеса.
И вече сме в 20 в. Провели са се множество работнически стачки за подобряване условията на труд, включително
на младите хора.* Появяват се редица
движения и организации като Американския младежки конгрес** и Скаутите в
САЩ, YMCA, Комсомолът, Германското
младежко движение и Свободната немска младеж в Европа. 20 в. ражда хипи
движението, skin-heads културата, млади
хора застават начело на отпора срещу
Войната във Виетнам и всичко това са
само някои от най-значимите и разпознаваеми примери.

*
Някои примери - вж. Стачката в Патерсън,
London matchgirls‘ strike, Newsboys‘ strike
**
Интересен е и поздравителният адрес от
февруари 1940 г. на Франклин Рузвелт към Американския младежки конгрес (АМК). Рузвелт отхвърля
аргументите на младежкия конгрес, че даването
на средства за възстановяване на Финландия след
войната със СССР би въвлякло САЩ в империалистическа война. Целият текст звучи така, сякаш цели
да дисциплинира АМК в „правилните“ (да се чете,
„либерални“) политически порядки. Между другото,
същата година АМК се разпуска.

Протест срещу Войната във Виетнам,
края на 1960 г.
Една тънка (възрастова) границата
неусетно е премината. Преходът от
безгрижното детство към отговорния
живот на възрастния става все по-дълъг, все по-сложен и все по-зависим
от процеси в мащаб доста над този
на семейството и общността. Същите
обстоятелства, позволили дефинирането на „юношеството“, сега са на път
да дефинират „младежта“ и „младите
хора“.
През 1971 г. Кенет Кенистън*** аргументира нуждата от определяне на „младежта“ (или “young adulthood”) в кни*** Кенистън е бил и сред авторите на журнала
„The Radical Therapist”. Доста любопитно издание,
определяно като един от носителите на „анти-психиатричното“ движение през ‚60-те и ‚70-те.
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гата „Youth and Dissent: A Rise in a New
Opposition”. Както заглавието подсказва,
Кенистън разработва своята концепция
не без да е повлиян от събитията в
западния свят и ролята на младите хора
в тях. Той определя „младостта“ („youth”)
като период между юношеството и ранната зрялост, за което е характерно
напрежение между Аз-а и обществото,
промяната и свободата. Бунтът започва
да добива, ако не естествени, то поне
положителни краски. Sturm und Drang
е вече значително хуманизиран. (8)

Първата процесия на Арменските скаути в Константинопол, 1918 г. Уикипедия
Оказва се, че когато казваме „млади
хора“, през 20 в. вече мислим за хората
в онзи период от своето развитие, в

който ключови стават въпросите на
заетостта и професионалното развитие, социалните роли и стила на живот.
(9) Изследвания на западната култура демонстрират, че ценностите на
социализацията като покорството пред
родителите и лоялността към църквата
западат за сметка на социализацията
в по-широк контекст – независимост и
толерантност към изборите на младия
човек. (10)
Вече е окончателно – младите хора
са собствена социална и демографска
група, дефинирана изключително през
своята икономическа и политическа
значимост и специална със своята уязвимост. Няколко примера:
• Само 26 години след “Adolescence”
на Хол се основава Американският
младежки конгрес. В реч, озаглавена
„Защо аз все още вярвам в Младежкия конгрес“, Елеанор Рузвелт казва
„...младите хора имат правото да
очакват от нас честно приемане на
нашата отговорност, изследване на
техните проблеми, помощ в усилията
им да откриват решения и търпение,
когато опитваме да разбираме тяхната гледна точка и да изразяваме
нашата“. (11)
• Идеологически, Съветският съюз
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вижда младостта като ценност на социализма сама по себе си и изкарва младите
хора на преден план в построяването
на социалистическия ред. Художествени творби като „Как се каляваше
стоманата“ на Николай Островски
са красноречив пример в тази посока.

всеки се съобразява с „крайния срок
на трийсетте“.

• През 20 в. т. нар. „младежка работа“
добива голяма популярност и значение. Нейната същност и до ден днешен
постоянно се колебае между по-скоро
медицинско-терапевтичната намеса за
развитието на младите хора като личности и група, и по-скоро политическата
трактовка, че младите трябва да бъдат
еманципирани и овластявани. И двата
подхода обаче третират младите хора
като уязвима група.

Заклинание за изключване

• От 1970 до 2013 г. брутният процент
на записване във висшето образование за целия свят е нараснал с близо
23%.* Това предполага, че повече
млади хора се задържат за по-дълго
време в образователната система. Така
да се каже, всеки от тях се оказва с доста
повече време да разсъждава над професия, образование, семейство и
изобщо – бъдеще, за което време могат
да се случат твърде много неща. Но и
*
UNESCO Institute for Statistics, извлечено на
25 юли 2015 г. в 21:42 UTC (GMT)

• Организацията на обединените
нации обявява 1985 г. за Международна
година на младежта.

Едва доближил второто хилядолетие,
западният свят прави още една забележителна стъпка към дефинирането
на „популацията“ на младите.
През 1999 г. люлката на утилитарната мисъл – Великобритания, и
по-конкретно т. нар. Social Exclusion
(!) Unit на правителството (днес Social
Exclusion Task Force) – ражда понятието
NEET („Not in Education, Employment,
or Training”), т.е. млади хора, които не
участват във формалната образователна система, нито посещават някакви
форми на обучение, нито са заети на
трудовия пазар. Отнася се за широкия възрастов диапазон от 14 до 26
годишна възраст. Терминът е особено
използван в страните от Общността на
нациите, Испания, Мексико и Япония. В
САЩ използват и „disconnected youth”.
Интересно е, че формално се признава
колко разнообразни могат да са причи-
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ните някой да бъде „NEET” (12) - може
да живее с увреждане, да се грижи за
по-малък брат или сестра, може да е
„трайно обезкуражен“ да търси заетост,
но може и да е просто в творчески и
експериментаторски период, може да
живее в/с дисфункционално семейство,
може да е от силно маргинализирана
общност, а може и... какво ли не. Икономическият нивелир обаче е безпощаден и за негово удобство всички
други социални или културни особености остават на заден план. Удължаващият се период на преход между
юношеството и зрелостта днес е
феномен и факт, който става все
по-видим, но докато изследователите от социалните и хуманитарни
науките си блъскат главата дали могат
да открият и дефинират нов възрастов
етап в индивидуалното развитие, икономическата логика е вече надделяла.
Терминът „NEET” ни казва къде не са
хората, а имплицитно се очаква да
бъдат. Цяла една, при това значима,
група от населението бива определянa
чрез това къде не е, какво не прави и
изобщо какво не е, за да бъде изобщо
отчетена като статистически значима.
Казва ни също - в резултат на отсъждането какво тази група не е, че младите
хора следва автоматично да минават
в графа „уязвими“, да се превърнат в

„таргет“ на всевъзможни специалисти,
организации и институции, загрижени
всеки да следва добрите порядки.
Уязвимостта на една група може да бъде
много печеливша позиция - ако един
млад човек излезе от групата, значи е
станал, „каквото е“ (т.е. каквото е приемливо и подходящо, каквото изобщо
е въобразимо), а ако не излезе, значи
трябва да търпи снизходителните мерки
на цяла плеада институции, организации, програми и мерки, третиращи го
като недоразбрал и неспособен, докато
също последва добрите порядки или
докато „предпочете“ да остане „уязвим“.
В “Логико-философски трактат” Витгенщайн казва, че границите на моя
език са границите на моя свят. Ако е
така, трябва да е притеснително, че
терминът „NEET” уверено настъпва и
по българските ширини - главен принос имат УНИЦЕФ, но плътно зад тях е
и Министерството на труда и социалната политика. Дефиницията е приета
и от Международната организация по
труда, но с нея от 2010 г. насам борави
и Европейският парламент в лицето на
Комисията по заетостта (EMCO).
А медиите, разбира се, са много възпри-
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емчиви за такава „младежка“ реторика.*

Утопия, антиутопия и криза
С названието „NEET” представите за
това кой кои млади хора трябва да (пре)
възпитава са достигнали своята късна
модерност. През 19 и 20 век от децата
на богатите безусловно се е очаквало
да бъдат модел за добро поведение,
докато по-бедните и непривилегировани е трябвало постоянно да отговарят
на доминиращите представи и да обират разнородни обвинения и санкции.
Сега с хомогенизацията на групата на
„младите“ и превръщането й в уязвима
по подразбиране, в институционалния
дискурс вече на практика е премахнато
значението на социалната класа. Младият е вече a priori недисциплиниран,
неготов гражданин, както е вече задача
на всички, както могат, да възпитават
по-младите според идеологическите и
институционални предписания.
Но терминът „NEET” бележи също и
окончателната победа на инструменталния разум в мисленето за младите
*
Дневник, 22.10.2012 – за големите загуби за
икономиката. „Нараства броят на безработните
млади хора в страната“, Investor.bg, 25.10.2014, “Мързеливи ли са младите хора“, Монитор, 21.05.2015

хора. Дори и да са останали някакви
„изконни“ етически и естетически представи за младостта, те на практика не
присъстват в публичния дебат, защото
реалната младост си има носители,
които се разполагат в много прецизни
параметри – възрастови граници, психологически етапи, социални роли и
статуси, статистически и демографски
индикатори, икономически показатели, културни „вариации“, медицински
„симптоми“ и пр. И очевидно, водещата
ос в тази комплексна система е икономическата полезност.
Същественото е, че инструменталният
разум по този начин въвежда мисленето за хората в бинарна логика – има/
няма, е/не е. Мощните изследователски
и статистически методи, използвани
за проучване състоянието на младите
хора и информиращи политиките, са
в състояние – и го правят – да отсъдят
за всеки отделен млад човек и за всяка
група млади хора какво имат/нямат,
какво са/не са, да ги профилират по
множество различни показатели, изготвяйки по този начин „живи портрети“
на младите за пред обществото.
Но младите хора не са и никога няма да
бъдат мислени като „чужд“ или „нежелан“ елемент, както се мисли за други
„уязвими“ или „в риск“ групи. Всеки ще
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бъде или всеки е бил млад човек, и в
този смисъл младите хора са едновременно проекция и проект на обществото – носители на историята му не
по-малко от другите, моментна снимка
на сегашната ситуация, и преди всичко
– терен за експерименти и политически
борби за бъдещето. Така че какво се
твърди, че са/не са младите хора е и
разкриване какво обществото е/не е,
а би трябвало (според доминиращите
представи) да бъде.
Между другото, да се смята, че тази
логика не е ценностно натоварена, е,
меко казано, наивно. Терминът „NEET”
мимикрира ценностната неутралност –
че от младите се очаква просто да са в
заетост, да се образоват и да се обучават. Но тази формулировка лесно може
да се разчете като „важно е младите
хора да бъдат наети или да са предприемачи, да участват във формалната
образователна система и/или да се
включат в Ученето през целия живот“.
А взети заедно, трите (или по-скоро
двата) показателя могат да се интерпретират и като очакване младите хора
да се влеят в неолибералните редове.
Две опции – да го направят или да не
го направят. Едното е добро, другото не, и няма степени по средата.
Тези категории обаче не носят проект

за бъдещето – те дисциплинират едно
безкрайно настояще и като такива
са инструмент на статуквото. Целенасочените младежки политики отвъд
образованието (макар че и към него
могат да се отправят сходни критики*)
са социални, икономически и най-вече превантивни, и каквито и да са техните
възпитателни компоненти (по-скоро
инциденти), целенасочеността им не
казва нищо за това какво иска обществото да направи от себе си, съответно
и какви млади хора иска да възпита.
Или са в най-добрия случай крайно
индивидуализирани, което не би могло
да бъде проект.
За справка, ето как звучи визията на
Националната стратегия за младежта
2012-2020 г.:
„Подобряване качеството на живот
на младите хора и на условията за
успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал
и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България
и Европейския съюз.“
Настрана обстоятелството (а може би
*
вж. Националната стратегия за учене през
целия живот
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не „настрана“?), че една визия в стратегически документ би следвало да бъде
формулирана като в едно вече състояло се желано бъдеще, а не в сегашно
продължително време. Конкретиките за
това какво се има предвид под „подобряване качеството на живот“, „условията за успех“, „мобилизиране на потенциала“ и пр. се съдържат в различните
цели и мерки на документа. Обаче за
„младите хора“ и „младежта“ трябват
„подобряване качеството на живот“ и
„механизми за инвестиране“, а те са
също и „социален капитал“, но за „всеки
млад човек“ трябва да бъдат подобрени
„условията за успех“. Просто тази визия
не очертава различно бъдеще, а по-добро настояще. За допълнителна справка
могат да се разгледат стратегическите и
оперативните цели и задачи, най-вече
последователността и съдържанието
им.
Класическото клише, че „младите са
бъдещето“ може да има реални основания в някое друго време – например, в
20 век, но не и днес. Краят на големите
социални проекти и мисленето какво
да се реформира или избегне, вместо
какво да се моделира или промени из
основи* неизбежно се отразява изклю*
вж. теорията за рефлексивната модерност на
Гиденс, А., Бек, У., и Лаш, С.

чително в мисленето за младите хора.
Какво остава? Остава младите „да
удържат“ съществуващите условия
- по-добро качество на живот чрез
по-добра професионална реализация,
по-добро образование – да се вместват
в тях и да се борят за тях. Но всичко
„по-добро“ е версия на сегашното.
Когато липсва позитивен социален проект, който младите да носят (или дори
да подемат), публичният дебат относно
тях остава в бинарната логика – ще
се дисциплинират ли те или не? Ако
не, старият патерналистичен рефлекс
се задейства, за да обяви младите за
негодни и обществото за обречено.**
Но, ако да, младите - младостта изобщо
- не е понесла реализацията на никакъв проект, камо ли на някаква утопия. Просто дадените млади хора са
се справили с кризата, която живеят
възрастните, „зрелите“ – дали ще имат
образование, дали ще имат работа,
дали ще постигнат добро качество на
живот. Дори инструментализирането
на младостта през идеята за „новото
поколение“ за конкретни политически
цели всъщност не се стреми към нищо
ново, а към опити за поправяне на неза**
по-горе цитираните статии от медиите. Иначе,
освен Хезиод, дори Сократ, Платон и Аристотител
имат интересни коментари в тази посока.
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доволителните настоящета.
Трябва да се забележи, че eтимологията на „криза“ идва от κρίνω (krínō,
“аз решавам“) с наставка -σις (-sis), така
че „кризис“ може да се превежда като
способността да се разграничава, да се
вземе решение, да се направи избор, да
се отсъди. Кризата на съвременната
младост обаче е всъщност кризата на
съвременното ни глобално общество
– психологическа (индивидуализирана)
криза като собствен етап в себе си и
без колективна визия отвъд самата
себе си.

Традиционни надежди,
радикални решения
Фактът, че младите хора днес са отделно
и специфично мислена социална група
все още носи нещо от рекапитулационната теория на Хекел (индивидуалното
развитие повтаря общностното такова).
Науката обаче отдавна се е справила с
тази заблуда – ембрионът може да се
развие във всякакви неочаквани посоки
(включително онези, обозначавани като
„увреждания“) и към тези отклонения
може да се подходи по много начини, а
представите за постоянната, неизбежна
и иманентна социална еволюция е вече
силно проблематична. (13)

Ако проблемът с мисленето за младите хора като за проекция и проект на
съвременното общество е толкова фундаментален, колкото беше представено
дотук, то значи ние действително се
намираме в решаващ, „кризисен“ етап
за това дали предприемаме някакви
мерки или не. Борбата с доминацията
на инструменталния разум трябва да
започне там, където започва и самият
той. Интервенциите в мисленето за
младите наистина трябва да са в
своята дълбока същност интервенции в това как обществото мисли себе
си, което прави всеки ляв подход към
младите радикален по необходимост.
Обществото е проект, и младите хора са
частен случай на този проект - всичко
друго е самозаблуда.
Преди да се предприемат каквито и да
е било действия обаче, трябва да се
отчетат две обстоятелства:
Първо, естествено е всеки наратив
за младите да е силно културно обусловен. Дотук бяха представени – с
надеждата да е било достатъчно коректно – изключително западни подходи
към изследването и дефинирането на
младите хора, защото е очевидно, че
именно те диктуват глобалните трактовки поне на ниво политики, ако не и
на ниво език. Всевъзможните програми
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за развитие по света, както и използваните от международните и надправителствени организации термини предоставят недвусмислено доказателство
в тази посока. Универсализмът все още
не е завладял всяко кътче на планетата,
така че трябва да сме внимателни дали
това, което казваме и правим, се тълкува толкова еднозначно, колкото си
представяме, на всяко място, където
то достига.
Второ, трябва да приемем, макар и не
да се примирим, че патернализмът
ще бъде навсякъде, където споменем
„млади хора“. Едва ли сред човешките
същества има по-фундаментална форма
на доминиране от тази на по-зрелия
над по-младия. Приемайки това обаче,
ние трябва да станем изключително
чувствителни към всяко поведение,
което, дори и да го прави умело, внушава, че нечия разумност е по-висша
от нечия друга. Защото всяко доминиране на по-зрелия над по-младия е
всъщност доминиране на приемащия
се за автономен над предполагаемо
по-неавтономния, което в никакъв случай не води до автономия за никого, а
тъкмо напротив.
Именно от подхода ни към патернализма започва едновременно и една
традиционна надежда, и всички ради-

кални решения.
Преди всичко, необходимо е да възобновим сляпата и наивна, ако щете,
надежда в младите, за да я противопоставим на (без)крайните очаквания,
които ги дефинират днес. Инструменталният разум насища мисленето за
тях с очаквания, навигиран от безброй
организации, институции и специалисти, и фразата „младите са бъдещето“
вече носи твърде малко смисъл. Очевидно никой институционален цяр към
момента не е в състояние да отговори
на целия пакет от очаквания. Напук на
всеки дискурс, впрягащ младите като
мързеливи, неграмотни и като цяло
неблагонадеждни, понеже не са се
вместили в институционализираните
очаквания на статуквото, в ежедневното ни общуване трябва да възобновим една надежда, която не може да е
друга, освен сляпа. А да имаме надежда
в младите означава да имаме надежда
в самите нас като общество, пък било
то и раздираното от конфликти и кризи
глобално общество. (14)
На второ място, трябва да станем
изключително внимателни и да забелязваме, и да се борим с патерналистичните репрезентации на младите
хора. Такова усилие започва с „изкарването им“ от всяка представа за уяз-
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вимост – възрастта трябва да има второстепенно значение за „помагащия“,
ако младият човек е изправен пред
предизвикателствата на проблемното
си семейство, физическото състояние
или емоционалните и идентичностни
кризи. Семейството, физическото състояние или друго са второстепенни
за ученето, както училището е готово
да признае дори и сега, макар и формално (поне у нас) да не желае да отчете
възпитателните си функции. Заетостта,
независимо каква форма приема, и сега
не е “привилегия” нито само на 16+
годишните, нито само на нерегистрираните като безработни. Ако не унищожим представите за “принципната
уязвимост” на младите, поставяйки я
под въпрос във всяко отделно поле
като предизвикваме връзката ѝ с възрастта, сложни профили като „отпаднал
от училище, но се грижи за по-малък
брат“ или „работи, но е беден, защото
предоставя всичките си средства на
семейството“ ще продължат да бъдат
обладавани изключително от икономическата рационалност и политиките ще
продължават да генерират противоположностите на своите цели.
Също, търсят се онези действия, инициативи, движения, проекти, които да
са истински еманципиращи младите
хора. И което е важно – еманципация

не поради, а въпреки възрастовия признак, тъй като степента на автономност дефинира какво се влага в
дадената възраст повече от всичко
друго, а не обратно, както сме свикнали
да мислим. Светът не е бил свидетел
на радикални промени в тази посока
от забраната на детския труд и занижаването на възрастта за избирателни
права насам. А дори и забраната на детския труд се е превърнала в дисциплинираща, вместо в еманципираща мярка,
тъй като на мястото на труда, колкото
и тежък да е, идва просто нов пакет от
очаквания, по-строги и окончателни и
от преди.* От края на Втората световна
война, та чак до наши дни, подходите
през човешки права продължават да
изповядват убеждението за плавната
еволюция, но осезаемите промени
все още ги няма – в противен случай,
защо изобщо се появиха NEETs и защо
патернализмът продължава да владее
отношението към младите и в макро, и
в микровзаимоотношенията с тях? Формалните и „признати“ организации и
инициативи, пък били те и неправителствени или дори надправителствени, са
неспособни да се справят с тази задача,
тъй като те дължат съществуването си
именно на дисциплинирането на мла*
Антипедагогиката може да предостави някои
идеи.
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дите хора като уязвими.
Най-малкото, което можем да направим,
е да реагираме по съответния начин
на всяка репрезентация на младите
хора в публичното пространство. Някой
иска да осигури по-добри условия за
учене, работа или друго на младите
хора? Попитайте какво ще последва от
тези по-добри условия, какво именно ги
прави по-добри и кой точно е заявил
нужда от тях. Някой иска да каже „млади
хора“? Попитайте на какво основание
се прави това групиране. Някой иска
да им „даде глас“? Попитайте защо, чий
глас, на какъв принцип и от кого ще се
чуе. Някой по някакъв начин обявява
младите хора за безнадеждни? Попитайте как тогава изглежда надеждата.
А “най-многото” ще дойде от самите
млади.

Парчета история:

„Вървим край бреговете
на Рур и Рейн…”
“...и мачкаме Хитлеровата младеж
по двама.
Нашата песен е свобода, любов и
живот,
ние сме Пиратите на еделвайса.“
Това пеели младите хора, участвали
в едно от малкото движения, противопоставящи се открито на Райха –
Eidelweisspiraten.
Нацистката пропаганда се е опитвала
да изкара нещата така, сякаш всички
млади симпатизирали на управлението,
но истината била друга. Дори след 1933
г., когато участието в Хитлеровата младеж (Hitler Jugend) станало задължително
за момчетата, а всички други групи и
организации били забранени, имало
млади хора, които отказвали да покажат
съгласие с режима.
Членовете на Пиратите на еделвайса
(основани през 1937 г.) не носили
подобните на униформа облекла на Хитлеровата младеж, а напротив – предпочитали раздърпани и бохемски дрехи,
с които нарочно целели да ядосат
властите. Пеели и свирели забранени
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песни, включително блус и джаз. Дори
успели „да заплюят“ части от някои градове, в които членове на Хитлеровата
младеж не били добре дошли. Дълго
време на Пиратите на еделвайса се
гледало като на непокорни младежи,
на които обаче непокорството „ще им
мине“.
С напредването на Втората световна
война Пиратите ставали все по-дръзки.
Обирали военните, сдобивайки се с
различни оръжия, и, според силите си,
провеждали собствени партизански
действия. Но и снизходителността на
Третия Райх към тях се изчерпвала. След
редица репресивни мерки, недовели
до задоволителни резултати, хиляди
били арестувани и много от тях – убити,

особено в Дюселдорф и Кьолн, където
били проведени и публични обесвания.
По-известно е студентското движение
Бяла роза, водено от Ханс и Софи Шол.
Те дръзвали публично да призовават
населението към неподчинение. През
1943 г. и двамата били осъдени за държавна измяна и екзекутирани, което
поставило края на Бялата роза.
Снимка: NS Documentationszentrum der
Stadt Köln
Източници: 1, 2
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В търсене на
перспективата
Йордан Д. Радичков

Снимка: Eastern Illinois University
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Познавах навремето трима братя, които
бяха решили да ходят и да търсят перспективата. Като ги питах какво точно
означава “перспектива”, те не бяха
сигурни как да ми обяснят. Първият
рисува пред мене картина на златокоса
принцеса, която му дава кралството си
и място за неговото бомбе на кралската
закачалка. Вторият описваше перспективата като златната рибка, която, като
я хване, ще му изпълни желанията. Третият нямаше никаква идея на какво
прилича една перспектива - първо си
мислеше, че е животно, след това си
мислеше, че е място, пък накрая ни
тегли по една майна на всичките и
направо отиде да я търси.
Не бях виждал братята твърде дълго,
когато някой ги спомена. Пак се заговорихме за перспектива, аз питах
моя събеседник дали някога е виждал
перспективата да върви из България
и въобще се поинтересувах дали една
перспектива върви като човек или
може би лети като птица. Той ми каза,
че не знае за тая работа, понеже никога
не бил виждал перспективата, ама бил
чувал за нея. Пък подхвана да ми разправя за тримата братя и докъде стигнали те с търсенето на перспективата.
Първият брат отишъл в града и там
дълго време се мотал безцелно като не

бил сигурен откъде да започне търсенето на перспективата. Ходил в няколко
висши учебни заведения, там му казали
да остане няколко години, той учил през
тия години, накрая излезнал с добри
познания в естествените науки. Питал
професорите си как да намери перспективата и те дълго време обсъждали
и говорили, пък накрая му казали, че и
те не знаят и никога не били виждали
перспектива по време на целия си престой в университетите.
Много се ядосал тоя човек, че е изгубил
ценно време и тръгнал да търси перспективата на място, където му предложили добра работа с добро заплащане.
От тая работа човекът много малко разбирал, но работодателите му страшно
го харесали и го повишили. Там останал
пак няколко години. През това време
подпитвал работодателите си за перспективата и дали са я виждали, ама те
нищо не му казвали и само го мотаели.
Накрая му писнало да го баламосват
и ги попитал в очите: „Вие, сега, виждалили сте някога перспективата или
само ме будалкате тука, за да ви върша
работата?“ Ония избухнали в смях и не
можели да спрат да се смеят. Първият
брат си тръгнал и от там, а зад себе
си продължавал да чува смеховете на
работодателите му. Някои казват, че те
продължават да се смеят до ден дне-
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шен.
Изгубил надежда, че ще намери каквото
и да било, първият брат се пропил. Пък
в една кръчма чистачката там го намерила на земята една сутрин, заспал по
лице. Обърнала го жената, а той още в
нетрезво състояние я попитал дали тя е
перспективата, която е търсил толкова
дълго време. Тя му казала „Да“, оженили
си и заживяли в трети микрорайон на
Люлин с две деца и кабелна телевизия.
Вторият брат решил да търси перспективата по селата. Започнал да върви
нагоре и надолу и питал хората дали
знаят къде може да улови перспективата.
Попаднал в едно малко село, в което
живеели една шепа възрастни хора. Те
много се зарадвали да видят тоя млад
човек, понеже рядко виждали млади
хора пък и въобще други човеци, и се
заприказвали с него. Той на няколко
пъти се опитвал да ги разпита за перспективата, ама те не разбирали въобще
тая дума.
Преместил се в друго село, дето много
ловджии и рибари имало. Решил, че те
ще знаят нещо за перспективата и къде
може да се улови. Те започнали да се
хвалят с всички риби и глигани, които

били уловили. Вторият брат обаче ги
придържал към песрпективата и накрая
тия хора си признали, че те никога през
живота си не са виждали перспективата
и въобще не знаят на какво прилича тя,
ама ако някой път я мернат, със сигур-

ност ще я застрелят, ако ще да са на
двеста разкрача.
Стигнал и до друго село, където хората
били земеделци. Започнал да ги пита
вторият брат дали вадят тяхната перспектива от земята. Хората му обяснили,
че полската работа е тежка работа. И
е непрестанна работа. Но в нея перспектива никога не били намирали, ами
по-често картофи и корени и такива
неща. Пък един човек се обадил, че
бил виждал и къртица, ама другите не
му повярвали.
Въпреки това вторият брат не се отчаял,
ами продължил да търси перспективата по селата, докато не стигнал до
едно толкова красиво и китно планинско селце, че за миг дъхът му спрял.
В тоя миг вторият брат разбрал, че
тука ще намери перспективата, купил
една къща, хвърлил вътре една жена,
пет кокошки, десет кози, едно куче и
няколко овошки, турил една пейка пред
къщата и седнал да чака перспективата.
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Хората казват, че ако минеш през това
село, ще видиш един човек, който седи
на една бяла пейка пред една китна
къща и гледа дали перспективата няма
да дойде от пътя.

Снимка: Eastern Illinois University
Третият брат дълго време кръстосвал
света в търсене на перспективата и
много хора разправяли, че я бил намирал в изобилие тая перспектива отвъд

границите на нашата страна. Забогатял
много тоя човек и решил да се върне
тука и да покаже и на нас какво е перспективата.
Направил си среща с хора от минис-
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терствата на образованието, финансите, правосъдието, здравеопазването,
вътрешните работи, околната среда
и всички останали. Тръгнал към тая
среща с много папки под мишниците.
По това хората съдят, че перспективата
сигурно е много голямо животно, за да
са нужни толкова много папки, които да
съхранят нейния портет. Седнали ония
от министерствата, започнали да го
слушат, един от хората на това събрание задрямал. Третият брат завършил
своето представяне и тия хора го хванали за яката и му теглили един шут,
пък му казали никога повече да не се
връща. Така му казали и го наплюли.
Третият брат избърсал плюнката и
решил да отиде при хората, при обикновените хора, при средностатистическите хора и на тях да им разкаже за
перспективата. Събрала се многолюдна
тълпа на един площад и третият брат
започнал да говори пламенно. Хора,
които са били там, казват, че много
красиво говорил и сякаш искри излизали от очите му. Като завършил представянето си, видял, че тия хора пред
него вече се били напили толкова, че
му ръкопляскали и го викали на бис.
На въпроса дали са разбрали какво е
перспективата и как да я намерят, те
го попитали дали той осъзнава къде
се намира. След това му се нахвърлили

хората от първите редици и му теглили
един пердах, а останалите опожарили
площада и откраднали един телевизор
и две луканки.
Пребит и посинен, с разкъсани дрехи,
третият брат седнал на гарата да си
чака влака и да се омита от тая забравена от бога държава, когато покрай
него минали младо момче и момиче.
Те клекнали до него, пуснали му скришом няколко стотинки в ръката и го
питали дали е добре. Той им разказал
цялата история и те започнали да се
смеят. „Ама защо се смеете?“, попитал ги
третият брат. Пък те му отговорили, че
се смеят, защото те отдавна разбрали,
че перспективата е толкова истинска,
колкото караконджула, и го подминали.
Със сълзи в очите, качвайки се на влака,
разбирайки, че не е успял да предаде
на своите хора инструкции за улова на
перспективата, третият брат видял как
един караконджул изскочил изпод колелета на влаката, нахвърлил се върху
младата двойка и я изял. Пък никой
друг на гарата не обърнал внимание
на тоя караконджул и като третият брат
развълнувано се опитал да го покаже
на случаен минувач, оня му отговорил
„На интересен ли се правиш, сега, ти
караконджул не си виждал?“ и продължил по пътя си.
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Брех, казах на моя събеседник, тия караконджули и под влаковете ли са започнали да се крият, та се заговорихме за
други работи и въобще забравихме за
перспективата и нейните люспи, дето
светят в тъмното. Поне така разправят
ония, които са я виждали.
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Възможната Америка
Павел Начев
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Годината е 2007. Рейтингът на Буш е
на дъното, финансовата система колабира, икономиката се хвърля стремглаво надолу. Очаква се на следващата
година американците да изберат демократ за президент, затова и изборът
на кандидат от тази партия е изключително важен.

Сега е август в годината преди изборите. Поради демографски и социални
причини отново предимство има канди-

Хилъри Клинтън е сенатор, политик с
дългогодишен опит, популярна личност, съпруга на най-одобрявания жив
президент на САЩ, има подкрепата на
mainstream-a на партията, както и на
множество финансови донори, като
се смята за сигурния победител в надпреварата за първичните избори на
Демократическата партия.

Бърни Сандърс е независим сенатор
от Върмонт и се описва като демократичен социалист. Говори експертно и
с емоция, като не използва типичните
за американската политика лични атаки
и нападки. Той е за затягане на регулациите на банките, борба със социалното неравенство, строги мерки срещу
климатичните промени, против споразуменията за международна търговия
в сегашния им вид, който обслужва
корпорациите, но не и работещите и
малките фирми. Също така е горещ
привърженик на реформа във финансирането на кампаниите, като категорично отказва да основе свой Super
PAC, където корпорации и милиардери
да могат да наливат неограничени
количества пари. Говори за онзи 0.01%
от населението с най-високи доходи,
който контролира огромни капитали,
за спирането на практиката да се укриват данъци в офшорни зони, за запазването на гражданските права, сега
застрашени от масовото подслушване

Август 2007 г. Клинтън води с над 20%
пред Обама и останалите, като чак през
януари 2008 процентите им се доближават на 5-10% - разлика в полза на
Клинтън, като Обама повежда чак през
февруари. Следва ожесточена битка и
трудно извоювана победа за сегашния
президент на Щатите.
Анализаторите сочат две основни причини за това стечение на обстоятелствата - липсва ентусиазъм за избора
на Клинтън, а Обама има силна харизма
и е носител на надежда за промяна.

датът на Демократите, а в надпреварата
за кандидатурата на партията се случва
нещо много интересно.
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и т.нар. Patriot Act, както и за умерена,
неагресивна външна политика… И има
шанс да бъде следващият президент
на САЩ!
Тезите му са (в по-голямата си част)
незастъпени от основните „играчи“ в
американската политика. Поради което
и до скоро (а дори и сега, според повечето анализатори) е аутсайдер, който
няма шанс да пробие.
Интересното е, че такива мнения е
имало преди всеки негов избор – първо
за кмет, после за конгресмен, а след
това и за сенатор, и то като независим
кандидат… И той винаги ги оборва.
Преди два месеца Сандърс беше непознат за масовата аудитория и проучванията му отреждаха 3% подкрепа,
срещу 63% за „неизбежната“ Клинтън.
И въпреки че не притежава харизмата
на Обама, нито корпоративните пари
на Хилъри*, нито личните нападки и
шоуменския стил на водача при Републиканците Доналд Тръмп, независимият сенатор от Върмонт с непригладена бяла коса успя за кратък период
да се изкачи до 20%, а Клинтън „падна“
на 55%. Това са проценти, съизмерими
*
В американския политически живот е широко
разпространено да се използват малките имена.
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със същия период на надпреварата
през 2007, като тенденцията в полза
на Сандърс е дори по-силно застъпена.
Бърни обикаля Щатите и навсякъде,
където отиде, пълни зали с десетки
хиляди привърженици. Само преди
няколко дни се проведоха събирания
в подкрепа на кандидатурата му на различни места в САЩ по едно и също
време, като общо излязоха над 100 000
души. И макар привидно противно на
логиката на PR-ориентираната американска политика – колкото повече
гласоподавателите чуват и се запознават с автентичния глас и платформа
на Сандърс, толкова повече нараства
одобрението за него.
Още по-знакови за потенциала на кандидата от Върмонт са проучванията
за популярност в първите два щата,
в които ще се гласува на първичните
избори - Айова и Ню Хампшир. Сандърс
е единственият политик с положителен
рейтинг от всички кандидати (включително и републиканците) и в двата
щата.
*

Сандърс е все още непознат за 30-40%
от електората, той вече събира положителни оценки, съпоставими с основните кандидати, а тенденцията сочи, че
колкото повече хора достига, толкова
повече се повишава популярността му.
В същото време ентусиазмът за избора
на Хилари е по-нисък дори и от 2008
г., когато тя сякаш беше също толкова
„неизбежна“.
Изборите на кандидати на партиите
за президентския вот не се провеждат
по едно и също време, а в рамките на
няколко месеца в различни щати, като
първите щати са ключови (през 2008 г.
Обама спечели и двата щата, което му
даде шанса да се впусне в битка срещу
Клинтън като сериозен кандидат).
А тенденцията в полза на Бърни там е
по-силно изразена дори от националната тенденция. В Айова от 58%/5% в
полза на Хилъри преди три месеца до
50%/25% сега. В Ню Хампшир разликата е почти стопена като от 55%/10%
преди три месеца в момента Клинтън
води с минималните 42% срещу 36%

Прави впечатление, че въпреки, че

*
Айова:Положителна оценка / Отрицателна
оценка Бърни Сандърс – 30%/27% = +3%; Хилари
Клинтън – 37%/56% = -19%; Джеб Буш – 34%/46%

= -12%; Доналд Тръмп – 32%/60% = -28% Ню Хампшир: Положителна оценка / Отрицателна оценка
Бърни Сандърс – 41%/29% = +12%; Хилари Клинтън
– 37%/57% = -20%; Джеб Буш – 40%/45% = -5%; Доналд
Тръмп – 27%/67% = -40%
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за Сандърс… месеци преди изборите.*

в национален мащаб и то преди да е
разгърнал кампанията си изцяло.

Като най-голяма пречка срещу това
демократите да изберат на първичните си избори сенатора от Върмонт
избирателите сочат неговите по-малки
шансове да се пребори с представителя
на Републиканците за президентското
място. Въпреки това, скорошно проучване на CNN показва, че Сандърс води,
макар и минимално, пред всеки един от
възможните консервативни кандидати

Но въпреки, че успя да събере 15 милиона долара само за няколко месеца от
малки дарения на над 250 000 поддръжници, Бърни не може да се мери
с парите, с които разполагат mainstream
кандидатите, като само Джеб Буш разполага със 103 милиона от финансиран от
корпорации и милиардери Super PAC.**

*
Дни преди да бъде пуснат броят на списанието излезе най-новото изследване от вторник на
Университета „Франклин Пиърс“ и вестник „Бостън
Хералд“, в което Сандърс вече води с 44% на 37%
за Клинтън, а основните медии най-накрая започнаха да приемат Бърни насериозно и вече често се
споменава как с Хилъри може да се случи същото,
както 2008 с Обама - наричат го „getting Obamad“.

**
Super PAC (Super Political Action Committee).
Формално независими комитети, които имат правото
да набират безлимитно пари от корпорации, асоциации, богати донори и синдикати и да ги използват
за харчове за реклами и всякаква политическа пропаганда в полза и/или срещу, който и да е кандидат.
Тези комитети са възможни, заради решение, гласувано през 2008 г. с 5 на 4 гласа на Върховния съд по
делото Citizens United. В част от мотивите се посочва,
че възможността човек или корпорация да похарчи
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Основните медии, контролирани от
огромни корпорации, които могат да
се изброят на пръстите на едната ръка,
също са голямо предизвикателство
пред кандидатурата на Сандърс, - те са
скептични към него вероятно поради
редакционната си политика.
Кампанията за предварителните избори
е едва в самото си начало. Предстои да
се разбере дали сегашният вицепрезидент – Джо Байдън ще се кандидатира,
което ще усложни обстановката допълнително. Макар и с шеметно темпо и
ентусиазъм от страна на симпатизантите, Бърни тепърва гради инфраструктурата на своята кампания в големите
и решаващи щати, докато машината
за избори „Клинтън“ е добре смазана,
работи от десетилетия, подготвя се за
тези избори от години, а партийните
структури също я подпомагат.
Въпреки това вече може да се каже,
че сенаторът от Върмонт има някакъв
шанс, а и цялата кариера на Бърни е
изградена с подобни битки, в които
всички първоначално са го отписвали.
А най-голямото му оръжие е, че, въпреки
липсата на харизма „ала Обама“, той обе-

динява хората с посланието за надежда
за промяна, като плановете му за прокарване на заплануваните политики
са да организира масово национално
прогресивно движение и с помощта
на мащабна и постоянна кампания с
дейно гражданско участие да принуди
Вашингтон да се промени и да извърши
така наречената от него политическа
Революция, съпоставима в мащаба и
насочеността си с тази, извършена от
Франклин Делано Рузвелт през 30-те.
И дори Сандърс да не стигне до номинацията на Демократите за президент,
е сигурно, че ще има силно и запомнящо се участие в предварителните
избори, което ще принуди Хилъри да
заеме по-прогресивни позиции, а след
изборите и придобитата от тях популярност и организация Бърни ще поведе
прогресивно гражданско движение,
което заедно с участието на сенатор
Елизабет Уорън ( жената, която води
битката с Уолстрийт, чиято подкрепа
ще бъде ключова за предварителните
избори) може да стане по-мощно от
Чаеното парти и да промени американската, а оттам и световната траектория
на развитие в следващите години.

колкото пари иска в полза на даден кандидат или
политика представлява „свобода на словото“.
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