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Не познавам този чужд 
човек

От стихосбирката “Като бадемов цвят или пък по-далече”, 2005

Махмуд Даруиш

Не познавам този чужд човек, ни неговите подвизи,
погребение видях и тръгнах след ковчега,
като другите със сведена глава от уважение. И не намерих
никаква причина да попитам кой е този чужд човек,
къде живял е, как умрял е - че причините
за смърт са много и сред тях е болката в живота.
Себе си запитах: Вижда ли ни той, или пък вижда
нищото и го боли за края? Знаех си:
ковчега няма да отвори, както с теменуги е покрит, та
с нас да се сбогува и да ни благодари, и да прошепне истината:
„Що е истина?“
Може като нас той в тоя
час да сгъва сянката си. Ала той единствен
не заплака в утринта
и не видя смъртта, над нас като сокол кръжаща -
че жив е онзи, който братовчед е на смъртта, а мъртвите
спокойно спят, спокойно спят, спокойно; не намерих
и причина да попитам кой е този чужд
човек и как се казва? Не
проблясва в името му мълния, а пък вървящите подире му
са двадесет - без мене (аз отделно съм)

Рецитал на арабски в изпълнение на автора Махмуд Деруиш
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и пред църковната врата обърках се:
Той може би писател е, работник или бежанец,
крадец или убиец... без значение,
защото мъртвите са равни пред смъртта... и не говорят
а може би и не мечтаят.
А може би пък погребението на тоя чужд човек е мойто погребение,
но нещо свръхестествено го е отложило
по множество причини,
и сред тях: голяма грешка на стихотворението.

Превод от арабски: Мая Ценова
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Уводни думи
Ивайло Динев и Яна Кадреева

Не се раждаме равни и не умираме 
равни. Това е трагедията на глобал-
ния свят. 

Една смърт не е равна на друга смърт. 
Една история не е равна на друга исто-
рия. Множество разкази отмират в изчез-
ващото пространство на дейците си.  
Множество лица, задъхани, замислени, 
изморени, мечтаещи, остават затво-
рени, остават невидяни, остават бези-
менни за нас. 

Каква случайност, че си роден в богата 
нация, в заможно семейство.  

Каква случайност, че си роден там, 
където твоята борба е борба за оце-
ляване.  

Нима нещо друго, а не случайността 
определя условията, в които ще се поя-
виш? Нима само индивидуалната сила, 
рационалност, хъс, са достатъчни, за да 
постигнеш целите си? Нима ти реши 
точно това да са твоите цели?

Свободни ли сме от случайността? Ще 
я превъзмогнем ли?

Ще станем ли част от взаимност и 
споделеност или ще се отдалечаваме 
едни от други, групирайки се на прия-
тел-враг? Поради една случайност. 

От раждането си сме обвързани от огра-
ниченията и привилегиите на късчето 
наш свят. „Нашият свят“ се простира от 
дома ни до края на познатата част от 
града, от работното място до втория 
етаж на сградата, от тайните пътеки, 
през които преминаваме по пътя към 
ежедневните задачи. „Другият свят“ 
е оттатък, той е чужд, статичен, опа-
сен, понякога ни се иска да погледнем, 
погледът се задържа и вижда само 
врага. Понякога „другият свят“ е този, 
покрай който преминаваме, когото 
настъпваме, на когото се извиняваме 
и отминаваме, защото ни липсва въз-
можността да го разпознаем като „наш“. 
По-често „другият свят“ е новинарско 
заглавие, обективен факт без качест-
вено съдържание, той е чисто и просто 
количество. Най-точното описание на 
нашето отношение към „другия свят“ 
е, че му даваме безименна едноликост.

Другият свят е статистика с едно лице, 
стереотип, който медиите, властта, учи-
лището, интелигенцията, семейството, 
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ни представят.

Можем ли да се отърсим? Можем ли 
да премахнем маските, да премахнем 
сцената и да се огледаме в публиката, 
извън театъра, там където досега ни е 
било страх да погледнем задълго?

Другият е друг, докато не заживеем с 
него. Другият е друг, докато е цифра. 
Другият е друг, докато е политически 
факт или геополитическа измислица. 
Другият е друг, докато му казваме какъв 
е. Готови ли сме да го оставим да се 
представи? Готови ли сме да не гово-
рим вместо него?

Настоящият трети брой на dВЕРСИЯ е 
опит за отговор на тези въпроси. Ляв 
опит.

Не разбирайте погрешно. Лявото за 
нас не е издигане в култ на Льо Пен 
и Орбан, за това и тук няма да видите 
техните образи, освен ако не са кари-
катурни. То не е националистическо, 
не е русофилско, не е в борба между 
фили и фоби, то е критика на фундамен-
тализмите под всякаква форма. То не 
е носталгия към Дьо Гол и Метерних, 
то се оглежда в бунтовете срещу два-
мата. Лявото не е страх от протести и 
революции. 

Лявото е критика на властта, търсене на 
равенство и възможност за благоден-
ствие на всички същества, независимо 
от пол, раса, професия и… идентичност.

Третият брой на dВЕРСИЯ е ляв опит, 
каквото е и цялото ни занимание. Опит, 
защото нито смятаме, че сме, нито вяр-
ваме, че някога ще бъдем, последна 
инстанция и говорители на истината. 

Но третият брой е по-различен от досе-
гашните, що са отнася до количество 
статии, които този път са цели 12. Но как 
да не бъде така, когато се занимаваме 
с тема, която рядко обикаля родния 
пейзаж. Имаше какво да попълваме…

„Другият“ е бил винаги отстрани на 
„нашия“ спектакъл, освен когато не му 
е била отреждана роля на посмешище, 
на вредител, на враг, на опасност, на 
заплаха за „нашия свят“. Така напри-
мер от обемния материал „Разкази за 
бежанската криза“ ще разберете, че 
само в 4.9% от медийните публикации 
по темата у нас е давана думата на миг-
рантите. 

За сметка на великата истина досега, 
ние се обръщаме към „другия“ като 
разглеждаме историята му. В стати-
ята „Колумб срещу хората“ е изведена 
историята на завладяването и коло-
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низирането на коренното население 
в Америките. 

Навлизаме в конфликтни точки срещу 
“вътрешния друг” - като атаката от пост-
ове във Фейсбук срещу един от скорош-
ните концерти на „Пайнер“. Тя е разгле-
дана в „Чалгата е педерастки момент 
в живота на селяндура“ и показва как 
критиките срещу чалгата преминават 
в сексизъм, расизъм и хомофобия.

На няколко места в този брой “други” 
форми на критика и разказване нами-
рат поле, в което могат да се разгърнат. 
Такива са стихотворението на Махмуд 
Даруиш, анализът на иракския журна-
лист Омар ал-Джаффал или пък критич-
ното занимание на активистката Маг-
пай Корвид както с феминизма, така и с 
традиционната левица от гледна точка 
на отношението им към правата на 
секс работниците. Това са все примери 
за гласове, които по ярък и настойчив 
начин поставят на масата теми, над 
които обикновено рядко се спираме.

В текста “Университетски истории: Бяг-
ство, кредити и Аренд” се изправяме 
пред въпроса за трансформацията на 
университета в Дюселдорф в лицето 
на т.нар. “мигрантска криза” и това как 
различни импулси - мениджърски, акти-
вистки, академични и пр. - се смесват 

в опита си да я разберат и превърнат 
всеки по свой начин в нещо “продук-
тивно”.

Фото-есето “Минало изоставено” раз-
казва историята на изоставеното ирак-
ско посолство в Берлин, докато няколко 
различни материала - за филма на братя 
Дарден “Два дни, една нощ” и за рабо-
тата на британския артистичен колек-
тив COBRA RES - търсят стратегии за 
алтернативни начини на разказване 
на истории и правене на политика в 
естетическото поле. 

Съдържанието на този брой прави опит 
да намери отговори на въпросите: Кои 
сме? Защо мислим така, а не иначе? 
Какво ни кара да мислим по този начин? 
В този смисъл не може да става дума за 
монолитни представи за “нас” и “дру-
гите” приети като даденост, като нещо 
непроменимо или стабилно. 

Този брой е опит за материализира-
нето на такива места в пространството, 
където срещата на различни истории да 
стане възможна. Затова и го назовахме 
“Убежни точки”. Вярваме, че притега-
телната сила на тези често нестабилни 
“точки” има капацитета да стимулира 
въображението във все още немислени 
посоки. 
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Един от въпросите, които си задаваме, 
започвайки от фрагмента, от пътя, от 
счупеното и неясното, е за равенството 
и солидарността. Възможно ли е лини-
ята от неравното раждане до неравната 
смърт да бъде отклонена?
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Колумб срещу хората
Ивайло Динев

Колумб достига за първи път бреговете на Новия свят, художник Диоскоро Пуебла, 
1862 г. 

Хенри Кисинджър пише, че „Историята е паметта на държавите, а не на хората“. 
Защото е истински джентълмен, показва как това се прави. Описва историята на 
ХІХ-ти век в първата си книга “Възстановеният свят” (1954) през погледа на полити-
ческите лидери, оставяйки  милионите парчета микро-истории настрана. 

Ако погледнем вече не толкова скучните учебници по история, помагала или лек-
ционни курсове, ще се убедим, че историята все така стъпва здраво върху един цен-
тър - за отскок. Изписаното минало води до смущаващи ситуации, в които убийци се 
помнят като герои, тирани -  като велики държавници, а робовладелци - като добри 
предприемачи. Имат ли значение хората? Имат. Но точно определени хора, онези 
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за които флорентинецът Макиавели е 
писал книги. По поръчка, разбира се. 

Историите на семейството, на маха-
лата, на племето, на селяните, на живее-
щите в гетата, имат ли значение? Засега 
само в малки специализирани курсове 
в някои университети. Мнозинството 
учи за историята на малцинството, 
написана от малцина учени на базата 
на книгите, творени през вековете от 
малцинството. Кръгът се затваря. 

Историята на Колумб е показателна 
за започнатия тук дебат. Всеки втори 
понеделник от октомври светът праз-
нува в негова чест. Децата маршируват, 
тананикат песнички за него и го помнят 
като герой.

Когато Колумб достига островите на 
Хаити, той не попада на обезлюдена 
суша, а на непознати за него племена 
и култури. Местните хора, араваки и 
таино, са там от поне осем века. Още 
преди да има испанско кралство. Как 
тогава може да говорим все още и 
пишем за „откриването“ на Америка? 
Откриване на какво и от кого? Глаголите 
са важна част на речта. Някой открил 
нови сто метра от магистрала, които до 
вчера не съществували. Но да откриеш 
цял континент и милиони хора?

Ако погледнем Витгенщайн и неговото 
„Границите на моя език означават гра-
ниците на моя свят“, можем да пораз-
съждаваме как виждаме казуса с Амери-
ките. Какъв е светът? Европейски и тук 
там неразвити (разбирай “други”), екзо-
тични и неприятни, общности, които 
трябва да бъдат „открити“ и впослед-
ствие „развити“ от нашите герои. 

The Great Age of 
Exploration, страхотна 
епоха. Но защо не The 
Age of Great Invasion? Или 
нашественици могат да 
бъдат само прииждащите 
към Европа?

„Новият“ свят е непознат за европей-
ците, но европейците са непознати 
за местните, а светът навярно си знае 
континентите. Местните индианци не 
остават писмен източник за срещата с 
европейците, но ако можеха едва ли 
щяха да ги описват със суперлативи 
от типа на „Великият Колумб дойде и 
сложи край на мъките ни!“. Няма мазо-
хистични народи, има завоевателни и 
мирни.

Гордият мизантроп Шопенхауер пише, 
че в отношенията между народите и в 
политиката важи максимата „Каквото не 
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искаш да ти сторят, това прави на дру-
гите!“*(1). Такава е голяма част от евро-
пейската традиция. „Открий“, преди да 
те „открият“.   

Какво ни пречи да напишем с големи 
букви: „Европейското нашествие в Аме-
риките“? 

Още по-объркващо от историографска 
гледна точка е, че екипажът на Колумб не 
е първият, достигнал Америките. Почти 
пет века по-рано викингите, водени 
от Лейф Ериксон, по всяка вероятност 
създават колонии в днешна Канада, 
познати днес като Нюфаундленд. 

Може ли историята да бъде световна, 
без да принадлежи на етнос, нация, дър-
жава, цивилизация? В случването ѝ има 
безброй парчета, а не бял, европеиден 
фокусник, който изведнъж скрива зай-
ците и после показва златото. Колумб 
се появява на сцената, хоп – открива 

*  В своите съчинения Шопенхауер използва 
тази сентенция, за да я разкритикува след това: „Този 
макиавелистки принцип е бил винаги много по-поря-
дъчно прикритие на хищническия инстинкт , откол-
кото напълно прозрачната дрипа на най-отявлените 
лъжи в президентските речи, някои от които стигат 
дори дотам, да разправят познатата история за зай-
чето, което сигурно е нападнало кучето. Всъщност 
всяка държава гледа на другите като на разбойни-
ческа шайка, готова да се нахвърли върху нея, щом 
се появи такава възможност.“

Америка. Щастлив финал на епизода. 

Френският моралист Монтен обръща 
посоката на света. Прогрес на циви-
лизацията означава регрес на нрав-
ствеността. Истинската добродетел се 
намира там, където още не е дошла 
цивилизацията (2). Той нарича нрав-
ствени нецивилизованите. В неговия 
свят, най-общо, има добродетелни 
селяни и извратени знаещи. Море-
плавателите от ренесансова Европа 
докарват лъжата в големи количества, 
робството в още по-големи, сребро-
любието в три пъти по-големи. Добро-
детелно ли е? Да, защото е в името на 
правата вяра. Поне според тях. 

Но защо да не помислим, че т.нар. неци-
вилизовани, са също цивилизовани по 
свой си специфичен начин (със своя 
култура, социална структура, йерархия 
на властта и ценностите) и сред тях 
съществуват безнравствени, както и 
нравствени?
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Балбоа пуска кучетата си срещу 
индианци, художник Теодор де Бри 

Какъв е моралът на 
мореплавателите? 

Получили са средства за пътуване и 
целят печалба, а целта, както знаем, 
доста често оправдава средствата. 
Моралът на завладените явно е бил 
съвсем друг – споделят каквото имат. 
Прецакали се. После, осъзнали греш-
ката си, се вдигнали на бунтове. Раз-
били ги. 

В средата на ХХ век католическата орга-
низация „Рицарите на Колумб“ лоби-
рат за това техният светец, разпрос-

транил християнската догма в други 
континенти, да получи празник в САЩ. 
Получили го.

Той бил доста вярващ, поне ако съдим 
по писмата му. В името на Светата тро-
ица изпраща роби на испанския крал. В 
името на Великия Господ Исус Христос 
смазва туземците. В името на Всемогъ-
щия търси злато. Тук иде реч за голям 
християнин, Бог да го прости. Да го 
помним и споменаваме само с добро.

Да оставим настрана пропагандата. 
Самата експедиция има много повече 
мирис на пари, отколкото на тамян. 
Колумб е тръгнал не за да учи местните 
на добрини, не си е подавал другата 
буза, нито е тичал от колиба на колиба 
да покръства. Испанците удрят първи, 
първи колят. Те са били там с цел. В 
ръцете си Колумб държал важен дого-
вор, според който той е собственик на 
10% от всеки намерен от него ресурс 
в новите територии. Местните били 
задължени да събират злато. Всеки мъж 
над 14 години трябвало да се отчита 
всеки месец. Който не носи нищо – 
изрязват му ръцете. Религията влязла 
в ролята на прекрасно наметало, което 
да скрие интереса към златото. 

Пътуването към Индия е шансът на 
живота на едно момче от средната 
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генуезка класа, търсещо път към ари-
стокрацията и богатствата с морепла-
вания и предприемачество. Първо 
пробвал в Лисабон, където заедно с 
брат си започва работа по корабите. 
После плавал по търговски пътища, та 
докато стигне до желанието да търси 
нови подстъпи към Индия. Колумб оти-
шъл пред португалския крал Жуан ІІ с 
план за достигане на Индия по море, 
но кралят отказал да субсидира начи-
нанието. В Кастилия ситуацията била 
по-сложна. Съветниците на Фердинанд 
ІІ и Изабела І Кастилска обявили, че 
планът няма да сполучи. Въпреки това, 
те решили да рискуват. Отделили на 
Колумб 12 хиляди маравиди за пътува-
нето и подписали договор. Рискували 
и спечелили. После спечелила цяла 
мореплавателна Европа. Америките 
бивали източвани с екстремна жажда. 
Испания станала най-внушителната 
империя, както казвали тогава – “Слън-
цето в империята никога не залязвало.“

Когато през 1508 г. Бартоломе Лас Касас 
стъпва в Хаити коренното население 
било стопено до 60 хиляди, „повече 
от три милиона загинали във война, 
робство или в мините. Кой занапред 
би повярвал в това?“ (3)

Армията на Колумб изрязва ръцете 
на араваките, които не са донесли 
достатъчно злато. Рисунка от книгата 
на Барталоме де лас Касас от #A61B15 

Колумб пише в дневника 
си колко са „наивни“ тайно: 
„Те споделят с всички и 
когато поискаш нещо, 
никога не ти отказват“.(4)

Те нямали оръжия, нямали частна 
собственост. Както известният бри-
тански историк Джон Робъртс пише в 
своята “История на света” за американ-
ските общества: тоталитарен комуни-
зъм! Ужас. Добре, че дошли европей-
ците да ги отърват.

Когато потънал един от корабите на 
испанците, араваките се втурнали да 
спасяват хората и товара. Племената 
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им не боравили с желязото, но имали 
нещо много по-опасно за тях, въпреки 
че не го осъзнавали – малки златни 
обици на ушите си. Блясъкът им побър-
кал Колумб. Съвсем дипломатично взел 
араваки за заложници, да го упътват за 
златните мини.

Заради сведенията на Колумб за нали-
чието на злато, за втората си експеди-
ция през 1493 г. той получил от краля 17 
кораба и повече от 1200 хора екипаж. 
Целта била ясна: злато. Те обикаляли 
от остров на остров. Ако не намирали 
злато, взимали роби. Робът не струвал 
толкова скъпо, но се намирал по-лесно. 
Взели 1500 мъже, жени и деца. Децата 
били особено важни -  Колумб пише: 
„Има много търговци, които търсят 
момичета – най-вече такива на 9-10 
години.*” 

Някои колонисти лобирали пред испан-
ския крал за премахването на Колумб и 
през 1500 г. кралят го вкарал в затвора 
в обвинение за лошо управление и 
тирания. Мореплавателят робовладе-
лец стареел с дни. Бил помилван след 
шест седмици. Било му позволено да 
започне четвърто пътуване, но този 
път не като вицекрал. Върнал се с еки-

*  В писмо до Дона Хуана дел Торес през 1500 
г.

пажа си четири години по-късно. Скоро 
умрял в самота, изоставен и неизвес-
тен. Васко да Гама вече бил открил пътя 
към истинската Индия, преминавайки 
през бреговете на Южна Африка. 

Колумб си отишъл, но дошли Кортес 
(завладял ацтеките през 1521 г.), Писаро 
(завладял инките през 1532 г.) и други 
авантюристи, развяващи кръста. Фран-
циско Писаро пленил императора на 
инките с лъжа, а след това повторно 
успял да го излъже и да го убие, въпреки 
че бил получил обещаното злато. Кон-
кистадорите вярвали, че всяко убий-
ство е оправдано, защото е в името на 
християнството.

„...За славата Божия, защото тези мъже 
покориха и въведоха по Божие внуше-
ние в нашата свята католическа вяра 
огромен брой езичници.“** 

**  Из разказите за пленяването на Атауалпа, дело 
на Педро и Ернандо, братя на Франциско Писаро. 
Relation of the Discovery and Conquest of the Kingdoms 
of Peru.    
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Армията на Колумб изрязва ръцете на араваките, които не са донесли достатъчно 
злато. Рисунка от книгата на Барталоме де лас Касас от #A61B15 

В резултат на нашествията се смята, че между 80 и 95% 
(5) от местното население умира вследствие на зарази от 
европейците, убийства и измъчвания*. 

Два континента били напълно изтощени. Местните племена и империи били смач-
кани, а природните ресурси попаднали в ръцете на колониалните европейски дър-
жави. Наличието на злато и сребро нараснало главоломно в Европа, а около 4/5 
от запасите идвали от Америка. Този период в историята съвпада с развитието на 
новата икономика – капитализмът. Размяната на стоки се увеличила, купуването и 

*  Според някои от колонистите, голяма част от местните посягали към самоубийството вследствие на 
лошите условия на живот и измъчванията. 
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продаването обаче не били никак рав-
ностойни. Два практически изтребени 
континента осигурили силен старт на 
европейските сили.

Географът Джаред Деймънд обобщава, 
че „най-осезателните демографски раз-
мествания през последните тринайсет 
хилядолетия са предизвикани в по-ново 
време от сблъсъка между обществата 
на Стария и Новия свят.“(6)

Защо все още в учебниците „откриване“ 
не е в кавички, Колумб не е изобразен 
и с неговите отрицателни характерис-
тики, а нашествието на двата конти-
нента не е преразгледано? 

Добрите новини идват от САЩ, където  
девет града вече са отменили празнен-
ствата в негова чест, а в множество учи-
лища се изучава историята на корен-
ното население. Един начален старт 
за опознаването ѝ в България може 
да бъде превод на класиката „Народна 
история на Съединените щати“ от аме-
риканския историк Хауърд Зин. 
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„Чалгата е педерастки 
момент в живота на 
селяндура“
Петър Добрев

Ежегодният зимен концерт на теле-
визия „Планета Пайнер“ този път се 
оказа важен не само за феновете на 
чалгата. Създаденото от организато-
рите Facebook събитие преживя гран-
диозна трол атака, предимно в стила 
на групата „KLETA MAJKA BALGARIQ”. 
Обект на шеги и подигравки стана не 

толкова самият концерт, колкото пред-
полагаемата „чалга култура“. Над 10 
хиляди противници на чалгата като 
жанр и в момента се надпреварват да 
напишат по-остроумен коментар на 
страницата на събитието – при вяла 
или почти никаква реакция от страна 
на организаторите или феновете на 
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поп-фолка.

Настоящият текст няма намерение да 
коментира достойнствата или недоста-
тъците на чалгата като музикален стил 
или пък да се спира на предполага-
емото ѝ общонационално културно зна-
чение. Най-малкото е очевидно, че чал-
гата трудно подлежи на обобщения – в 
момента тя е видимо различна от стила 
и посланията си през 90-те години, да 
кажем. В случая ще се направи опит 
за обръщане на перспективата и ще  
бъдат анализирани обичайните анали-
затори – т.е. противниците на чалгата.

За целта ще ползваме трол атаката 
срещу декемврийския концерт на „Пай-
нер“ като емпиричен материал, като ще 

очертаем основните тенденции в нея. 
Тези обощения, разбира се, не следва 
да се приписват на всички, които по 
една или друга причина не харесват 
поп-фолк. Но при все това, упражне-
нието е полезно, защото чалгата веро-
ятно е най-коментираният и раждащ 
противоречия стил в страната - дотол-
кова, че настоящият радетел за пазарни 
реформи в Софийски университет Алек-
сандър Кьосев да я обяви за причина за 
„провала на столетния образователен 
проект и идеята за национална «висока» 
култура“.

Ако чалгата е толкова могъщ проект, 
то тогава какъв е контрапроектът? Ето 
няколко отговора от проследените 
коментари:

Демофобски: „PRODAVAM 200 kila Djibri 
za rakia - slivi, krushi i kot imashe po dvora! 
Barter za kazan eli orginalna kaseta na 
Slavi“

Основната част от коментарите във 
Facebook събитието на „Пайнер“ са 
преки или косвени шеги със „селяните“. 
Предполага се, че почитателите на чал-
гата са основно хора с такъв произход 
и „манталитет“, които на концерта биха 
обменили съвети за зимнина, джибри 
за домашна ракия, рецепти за „гурме 
пача“ и т.н. 
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Тази „селяния“ имплицитно се проти-
вопоставя на градския начин на живот, 
доброто образование и високите тех-
нологии, чието притежание дава въз-
можност събитието на „Пайнер“ да бъде 
овладяно без някаква контра-атака.  В 
сегашната политическа обстановка 
тези шеги опасно резонират с общата 
тенденция към недемократичност и 
опити за изключване именно на „селя-
ните“ и малцинствата от политическия 
процес. Съвсем не отдавна бяхме сви-
детели на градското отвращение от 
появата на „селяни“ и малцинства в 
София на контрапротестите от 2013 г., 
което стана причина дори да се заго-
вори за образователен ценз и други 
начини тежестта на техния вот да бъде 
намалена. Неприязънта към „праве-
щите туршии“ селяни (и роми) роди и 
конкретни политики на джентрифика-
ция в София, като „прочистването“ на 
Женския пазар, което пък стана водещ 
момент в предизборната кампания на 
кандидата за кмет от Реформаторския 
блок Вили Лилков.

Идеята, че чалгата е най-популярният 
музикален жанр в страната автома-
тично я обвързва с предполагаемото 
„селяндурско“ мнозинство, от което 
„модерният гражданин“ по всякакъв 
начин желае да се отграничи, често 
дори физически. Така това отграниче-

ние всъщност става задължителна част 
от елитистката претенция за принад-
лежност към градската средна класа.

Расистки: „As iskam da iskaza goliamoto 
si netarpenie ot predstoiastia koncert!  
Fiki nosi turskata kultura sas sebesi i as sim 
mu goliam fen iskam tuk da go pozdravia!“

Ако обект на атака е масата с нейното 
„неградско“ поведение, то все пак 
отделни групи от тази маса са по-пре-
зряни от другите. Огромна част от 
шегите около концерта на „Пайнер“ са 
свързани с циганите, „циганията“ и тур-
ците. За това помага фактът, че много 
от най-популярните чалга изпълнители 
са роми – Азис, Софи Маринова, Сашо 
Роман, а други турци – Тони Стораро и 
синът му Фики.

Съответно се отправят подигравки за 
изцяло ромската предизборна листа 
на ПП „Обединени земеделци“ в Бело-
градчик, възмущение от участието на 
поп-фолк певици в предизборни кон-
церти на ДПС, предложения за търго-
вия с цветни метали на концерта, но 
най-вече възмущение към българите, 
почитатели на чалга звезди от малцин-
ствата. 

Най-обсъждана фигура в тази насока е 
Фикрет „Фики“ Стораро, предполагаем 
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идол на повечето тийнейджъри почита-
тели на чалгата, чийто статут на звезда 
явно е неприемлив – главно поради 
„турската“ му външност и произход.

Покрай цигани и турци, значително 
по-малко място остава за бежанците, 
но все пак и те са включени като пред-
полагаеми почитатели на чалгата, въз-
приета като „ориенталско“ удоволствие. 
Потребителят Настрадин Ходжа пише: 
“извинява мен но използва google 
translate.аз пише от ИДИЛ, иска каже на 
вас че ние идваме няколкото човек на 
концерта да слушаме наш брат Фикрет. 

уредили сме пътуването да стане до 
декември, но трафиканти много скъпо 
парите, но да се надяве все пак стане и 
ние дойдем на концерт ние. с вас много 
избухнем на това концерт! бум бум“

„Бум-бум“ шегите изобилстват, като 
обикновено връзката е чалга-араби-бе-
жанци-терористи. По този начин трол 
атаката срещу концерта на „Пайнер“ 
прави интересен принос към дебата за 
бежанците. Техните противници вече 
имат още една причина да не желаят 
идването им в България – това, че 
те биха се присъедили към армията 
„селяни“, които слушат чалга.

Хомофобски: „fiki pederas li e . Za edin 
preqtel pitam.“

Подобно на летните протести от 2013 г., 
когато Сергей Станишев беше редовно 
набеждаван за гей, така и сега хомоф-
обските шеги се показват като доста 
присъщи за „активната средна класа“. 
Техен обект логично става Азис, който 
е двойно атакуван и заради ромския 
си произход, но и редица други хора, 
свързани с „Пайнер“.

Вече съвсем не на шега във Facebook 
страницата се задава и следният въпрос: 
„Преди малко гледахте ли хомо палката 
Мон Дьо който интервюираше другата 
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хомо палка Галин (чалга певец, б.р.), а 
после говориха за спама в този EVENT, 
и конкретно как Мон Дьо нарече спа-
мещите тук лицемери, защото те само 
в интернет мразели чалга, но иначе 
редовно ходили на чалга заведенията.“

Градската средна класа явно не обича 
„хомо палки“, особено, ако слушат чалга.

Сексистки. „На концерта на «Планета» 
ще има стойностни момичета. Стой-
ността им ще е между 10 и 30 лв.“

Макар наглед да атакуват патриархал-
ния бит на „селяните“, както и патриар-
халните отношения в много от чалга 
клиповете, коментарите в събитието 
на концерта на „Пайнер“ често се плъз-
гат точно в сексистка посока. Шегите с 
външния вид на певиците са редовни, 
но още по-чести са намеците, че те 
извършват платени услуги. Много често 
се предполага, че тези услуги се извърш-
ват спрямо шефа на компанията Митко 
„Пайнера“, т.е. единственият начин на 
певиците да станат звезди е, ако прес-
пят с него, с някой от колегите си мъже 
или с известна мутра като Коко Динев. 
Възможност за самостоятелна женска 
кариера несъпътствана от секс услуги 
не се вижда като реална. (Предполага-
емата задължителна връзка чалга-секс 
услуги между другото е експлицирана и 

в новия филм на Камен Калев “С лице 
надолу”). Певиците, както впрочем и 
фенките на музиката, са просто „кифли“.

Националистически. „Тролове нещас-
нииии!!!!! „Как не ви е срам бе, така да 
потъпквате всичко българско и родно!!! 
Чалгата е едно от малкото неща с които 
е останало да се гордеем, заедно с бъл-
гарското сирене, кисело мляко, локума, 
Крисия, баба Ванга и гроздовата ракия. 
Загубата на тези национални богатства 
е стъпка към потурчването ни. ЗАСРА-
МЕТЕ СЕ!!!!!“

Типична за стила на фейсбук групата 
„KLETA MAJKA BALGARIQ” е закачката с 
патриотарщината в стил “Волен Сиде-
ров“. Често обаче зад тази ирония 
стои идеята, че това не е автентич-
ният национализъм, а всъщност има 
друг, градски, про-западен, европей-
ски – който е този, зад който трябва да 
застанем.

Това отношение е видно и в трол ата-
ката, като чалгата се обвързва с „неав-
тентично-националистическото“, за да 
се противопостави имплицитно срещу 
нея една „истинска“ модерна българ-
щина, лишена от „ориенталщина“. 
Често подобни тези са самовиктими-
зиращ отглас на западния потрес от 
чалгата, издържан в най-добрите тради-
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ции на „балканизма“ (описан от Мария 
Тодорова ). (7)

Така например проф. Клаус Рот, етнолог 
от университета в Мюнхен пише, че 
чалгата е отговорна за корупцията в 
България: „Става дума за мрежи, които 
се подкрепят взаимно, дори в икономи-
ката и политиката. Тук не важи толкова 
принципът на възнаграждение спо-
ред възможностите на дадена личност, 
който е водещ в западните общества 
например. С други думи: чалга-култу-
рата спомага за развитието на отно-
шения, които често се определят като 
корупционни.“

Д-р Катерина Гел от същия университет 
е още по-смела в оценките си за чал-
гата: „В България тя е секси, на Запад 
я смятат за евтина, грозна и смешна(...)
Това се дължи на ужаса, появил се в 
момента, в който Европа стана кон-
кретна, когато България видя колко 
много я дели от нея, колко малко тази 
Европа я разбира и я понася. Разбира 
се, в такъв момент е нормално човек 
да се затвори в собственото, да търси 
това, което му е познато, и да се хване 
за него като удавник за сламка.“

Причина за корупцията, признак на 
„отдалечеността ни от Европа“, чалгата 
между другото е и  „съвременният кому-

низъм“, поне според джазмена Васил 
Спасов (8). Логично дясната софийска 
средна класа да не може да понесе дори 
акорд от нея.

Както вече споменахме, този текст не се 
занимава с това какво Е чалгата. Дори 
тя да е сериозен обществен проблем, 
това, което се оформя като нейн орга-
низиран отговор изглежда не по-малко 
плашещо и проблематично.
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Икономика на вкуса: 
случаят с Uber 
Жана Цонева

Почти навсякъде появата на Uber 
ражда скандали и противоречия. 
Във Франция например, дейността 
на фирмата предизвика масови 

протести на таксиметрови шофьори, 
които настояваха услугата на Uber да 
бъде пракратена. В България обаче, 
граждански протести имаше в защита 
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на приложението – след като Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК) 
глоби, а след това и нареди спирането 
на дейността на Uber в страната. 
Само за три дни инициираната от 
фирмата уеб петиция събра над 20 
000 подписа срещу решението на 
КЗК. Във Facebook се появиха безброй 
постове в защита на приложението, 
а също и журналистически статии, 
критикуващи атаката срещу „правото 
на избор“. Същевременно забраната на 
Uber предизвика недоволство не само 
сред разтревожените потребители, 
но и сред самите таксиметрови 
компании. Причината за това не е 
тяхната безрезервна вяра в ползата от 
конкурентните и дерегулирани пазари. 
Новото законодателство, произлязло 
от забраната на Uber, всъщност 
атакува директно и начина, по който 
днес е организиран таксиметровият 
транспорт.

В този смисъл, целта на този текст 
е двояка – да се фокусира върху 
важността на вкуса в т.нар. икономика 
на „информацията“ и „споделянето“, но 
и да покаже променящите се форми на 
експлоатация в пост-индустриалното 
общество. Тези теми са наглед 
несвързани, но се надявам, че ще успея 
да докажа, че вкусът започва да има все 
по-голямо значение в нашия контекст, в 

който „правото на избор“ е все повече 
сведено до правото да избираш между 
идентични възможности.

За да поясня, ще се върна към реше-
нието на КЗК да забрани Uber. То се 
случи, след като сигнали към комиси-
ята бяха подадени от „ОК такси“, една 
от най-големите софийски таксимет-
рови компании, и от  Столична община. 
Обвиненията им към Uber за нелоялна 
конкуренция бяха свързани с това, че 
шофьорите не минават през обстой-
ните процедури на лиценз и регулация, 
както в традиционните таксиметрови 
компании. Uber естествено отрече 
подобна отговорност, твърдейки (с 
право), че всъщност въобще не пре-
доставя таксиметрова услуга, а е просто 
уеб приложение, свързващо хората с 
автомобили с тези, които нямат.

Но когато впоследствие Висшият апе-
лативен съд потвърди решението на 
КЗК и парламентът въведе нови регула-
ции,  таксиметровите компании отново 
не останаха доволни. Причината за 
това е, че едно от обвиненията, по 
които Uber бяха осъдени е, че нямат 
трудови договори с шофьорите си. В 
стремежа си да наложи „лоялна конку-
ренция“, парламентът разпореди, че 
подобно на останалите фирми, и так-
симетровите компании трябва да имат 
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трудови договори със служителите си, 
да им плащат здравни и социални оси-
гуровки и т.н.  С други думи се оказва, 
че до момента много малко шофьори 
са имали подобни договори. Излиза, 
че таксиметровите компании вече са 
станали като Uber дори преди появата 
му в България, противно на самовъз-
хваляващата се реторика на компани-
ята (и подобни на нея като Airbnb) за 
важността на новите технолигии при 
доставката на услуги. 

Средностатистическият шофьор на 
такси няма трудов договор, а  трябва 
да регистрира собствена фирма. Трябва 
и да закупи колата си, често на лизинг, 
тъй като не може да си позволи цялата 
сума. Обикновено фирмата, от която 
купува колата е същата, за която работи 
като шофьор. В този смисъл таксимет-
ровите компании са по-скоро търговци 
на автомобили и квази-кредитни инсти-
туции, които обаче имат патент върху 
логото си и го отдават на шофьорите 
срещу такса. С други думи – франчайз. 
Шофьорите трябва сами да си купят так-
симетров апарат, GPS, таблет и каквито 
други устройства се смятат за нужни за 
едно такси, също така сами си плащат 
застраховка, поддръжка на колата, сами 
си търсят клиенти и т.н.  

Подобна ситуация не е необичайна. 

Бизнес практиките на франчайзинга и 
аутсорсването са отдавнашни методи 
за прехвърляне на рисковете от мулти-
националните компании към техните 
подизпълнители. Така се усложняват 
„традиционните“ производствени отно-
шения, при които притежателите на 
капитал експлоатират безимотните, 
продаващи труда си. Днес експлоата-
цията се случва чрез (дългово финан-
сирана) собственост върху средствата 
за производство: било то колата на так-
сиджията или лаптопа на „креативната 
класа“.

Така шофьорът на такси става предпри-
емач, който поема рисковете и загубите, 
ако нещо се случи с капитала му (колата). 
Като „предприемачи“, шофьорите имат 
свободата сами да определят работното 
си време, тъй като няма трудов договор, 
който да го регулира. Труд и капитал на 
пръв поглед споделят все повече пред-
поставки – както постоянната повеля, 
че трябва да се възприемаме като пред-
приемачи и всички наши решения са 
„инвестиция“, например „инвестиция в 
образованието“. Това обаче не отменя 
фактическата реалност на експлоата-
цията. Колкото и идеологии от типа 
„бъди си сам шеф“ да се опитват да 
прикрият този факт, експлоатацията е 
дори утежнена от прехвърлянето на 
риска от предприемача-шеф към работ-
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ника-предприемач. 

Това прехвърляне влияе и върху дър-
жавния бюджет: фирмите не плащат 
данък, защото не отчитат печалба от 
таксиметрова дейност (тъй като точно 
както Uber, официално не предоставят 
такава услуга). Съответно не са длъжни 
да следят дали шофьорите плащат 
осигуровките си или не. Не плащат и 
здравни вноски, защото на хартия не 
наемат никого на работа. Резултат е 
милиони левове загуба за държавата. 

Щом като Uber не е пионерът в подо-
бен тип икономически отношения, 
как тогава да си обясним огромната 
обществена подкрепа, която компани-
ята има в сравнение с традиционните 
таксита? 

Моето обяснение е, че определящият 
фактор е чисто естетически. Или ако 
перифразирам Маркс, при равни неща 
решава силата на вкуса. Или както един 
от участниците в протеста в защита на 
Uber обясни разликата между обикно-
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вените таксита и Uber: „В Uber няма 
чалга или маанета“.

Ясно е, че за културния елит чалгата е 
синоним на всичко низко, непристойно 
и отвратително в обществото. Нейната 
популярност като музикален жанр е 
достатъчен аргумент да убеди интелек-
туалците, че българите са неспособни 
да управляват собствената си държава 
и като гласоподаватели са неграмотни 
пленници на неевропейския си манта-
литет, който проваля усилията на стра-
ната да изгради работеща демокрация. 
Същият манталитет се възприема и като 
основния виновник за незадоволител-
ните резултати от прехода към пазарна 
икономика. По думите на популярен 
джаз изпълнител, „чалгата е съвремен-
ният комунизъм“ (9). Логично, че при 
това положение всеки уважаващ себе 
си представител на „креативната класа“ 
презира жанра.  

Освен че слушат чалга, шофьорите на 
таксита стават обект на презрение от 
страна на Uber-потребителите и по 
редица други причини: че били сър-
дити, че нямали възпитание, че пушели 
в колите си, че въпросните коли били 

мръсни, че очаквали бакшиши. Обра-
тно, сделките с Uber се възприемат 
като изрядни и безконтактни, тъй като 
не включват даване на пари на ръка.  
Uber също така задължава шофьорите 
да карат сравнително нови коли. За 
разлика от стандартните таксита, Uber 
колите не са боядисани в задължител-
ното жълто. Това задоволява нуждата 
на потребителя да се чувства сякаш е в 
нечия лична кола (макар че технически 
погледнато стандартното такси също е 
лична кола на шофьора, но заради жъл-
тата боя и маркировките се възприема 
като неавтентична и стандартизирана). 
Така Uber се включва в новите нишови 
пазари, набавящи „автентичност“.  

Да вземем друг пример - Airbnb. 
Чрез сайта туристите задоволяват 
желанието си за безтуристов туризъм. 
Те не са туристи, а „гости“. Хотелското 
им настаняване не е типичен хотел, 
а нечий „дом“. В „икономиката на 
споделянето“ вече не си турист, а „гост“ 
в „дома“ на „домакините“. Чрез Uber 
„споделяш“ пътуването като липсата на 
физическа размяна на пари подсилва 
усещането за извънпазарни отношения. 
Същевременно е много по-забавно 
да използваш мобилния си телефон, 
за да поръчаш такси, вместо да се 
обаждаш на диспечер и да се налага 
да дообясняваш дестинацията си.
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Не е случайно, че Реформаторският 
блок, заявяващ се като представител 
на „креативната класа“, се включи най-
пламенно в защита на Uber, макар че 
до момента не беше взимал отношение 
по въпроси от транспортното 
законодателство. От партията обещаха, 
че ще направят работна група, която да 
намери правни начини, по които Uber 
да може да продължи да функционира 
в България. Затвърждавайки реномето 
си на отявлена про-бизнес партия, 

от Реформаторския блок също така 
заявиха, че съдът не е трябвало да 
забранява Uber, а да накаже само 
шофьорите, ползващи приложението. 

Правната главоблъсканица очаква 
своето разрешение. Държавата забрани 
Uber, тъй като беше подтикната от опа-
сяващите се от нелоялна конкуренция 
таксиметрови компании. Но тръгвайки 
по този път, държавата иска да про-
кара законодателство, което ще накара 
въпросните компании да престанат да 
използват подизпълнители и да започ-
нат да наемат шофьорите си на тру-
дови договори. Таксиметровите фирми 
открито са против тези регулации и 

експлицитно заявяват, че не смятат да 
ги спазват. Същевременно заплашват 
с протести, които могат в крайна сметка 
да се окажат в полза на омразния им 
конкурент Uber. Всичко това показва 
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ограниченията, които чисто естетиче-
ските присъди имат що се отнася до 
регулациите върху бизнеса. Щом досега 
е било възможно да имаме „ грозни 
чалга“ версии на Uber, държавата 
най-вероятно ще намери начини да 
легализира „красивия“ Uber и да пред-
ложи равни условия за всички играчи 
на пазара. Имайки предвид историята 
на стремглавото неолиберално спус-
кане към дъното обаче, най-малкото 
общо кратно между двете вероятно ще 
е по-ниският стандарт. С други думи, 
трудовите договори напълно ще отпад-
нат, а практиките на превръщането на 
работника в „предприемач“ ще стават 
все по-доминиращи. 

Този текст излезе първо на хърватски 
в Bilten. Публикуваме го със съгласието 
както на авторката, така и на хър-
ватското издание.

Парчета история
През 1928 г. в Белград е извършен 
ужасен атентат. Пуниша Рачич 
застрелва трима депутати директно 
в Скупщината, сърцето на и без това 
крехката демокрация на Кралството 
на сърби, хървати и словенци. 
Година по-късно крал Александър 
Караджорджевич заявява, че в така 
създалата се обстановка се е видял 
принуден да суспендира конституцията. 
Той назначава нов „технократски 
кабинет“ и реално започва да управлява 
страната самостоятелно без партии и 
избори.

Крал Александър, а не Рачич е този, 
който превръща кралството в (напълно) 
авторитарна държава. Призивите за 
експертност и национално единство 
практически се материализират в още 
повече репресии към обезправените 
малцинства. Техните революционни 
организации ВМРО и Усташа се 
радикализират допълнително и през 
1934 г. убиват краля. Отговорът 
отново е авторитарен – в лицето на 
симпатизиращия на Хитлер „водач“ 
Милан Стоядинович. А после идва 
Втората световна война…
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Марксизъм за курви
Магпай Корвид

Международен ден за прекратяване на криминализацията на проституцията, Сан 
Франциско 2010 г. Автор: Steve Rhodes; източник: flickr; лиценз.

Моята история е като тази на хиляди хора, които не са успели да намерят постоянна, 
сносно платена работа. В нашата история става дума за остеритет. Ние сме нався-
къде, препитавайки се от оскъдни помощи, трудим се на непълен работен ден и 
на няколко нередовни работи. Някои от нас сами влизат в бизнеса; някои създават 
уеб-страници; някои поправят коли, а някои от нас вършат секс работа. 
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Аз, както и толкова много други хора, 
влязох в секс работата, защото тя беше 
пряко решение на ужасните рискове 
на бедността. Не съм секс работник 
заради някаква покъртителна история. 
Не съм секс работник, защото съм с 
психично заболяване или защото с мен 
са злоупотребявали в миналото, или 
защото имам проблеми с баща ми, или 
защото искам внимание. Понякога е 
прекрасно, а понякога – трудно, и това 
не е работа за всеки, но секс работата 
е моята професия. Това е професия, 
която упражнявам, защото съм добра в 
нея; тя ме обезпечава. Когато продавам 
сексуалността си като продукт, един-
ствената разлика между мен и някой 
друг обслужващ работник, или друг 
изпълнител, е сексуалното естество 
на работата. Естествено, сексуалният 
труд може да бъде интензивен и опасен 
и, естествено, третирането му от като 
нелегален не спомага за облекчаването 
на тези фактори. Активистката Джени 
Пърл от Английския колектив на прос-
титуиращите, казва:

Сега ходя на работа поради финансови 
затруднения. Помощите не покри-
ват разходите за газ, електричество, 
сметките за водата или смяната на 
домакински уреди. Не мога да живея на 
помощи в дългосрочен план. Когато 
трябва да купя палто или обувки, не 
мога да си ги позволя. Повечето от дру-
гите момичета или жени, които сре-
щам на улицата, са там поради много 
сходни причини – чисто и просто, за 
да не разделят семействата си, за да 
не оставят децата си на грижата на 
държавата. Това им дава малко повече 
контрол върху това кога да оставят 
парното включено или не, вместо да 
останат в леглото под завивките, за 
да се топлят. Излизат за час и печелят 
достатъчно пари, за да платят една 
сметка. Понякога това е единствената 
форма на контрол, единственият избор, 
който имаме в живота си. Можем да 
останем в леглото, да живеем в мизерия, 
да оцеляваме на хляб и мармалад, но аз 
лично чувствам, че заслужавам повече, 
както и дъщеря ми. Така че избирам да 
изляза на улицата и да спечеля малко 
пари, защото искам по-добър живот. 
Това, което върша, не е непочтена, а 
тежка работа. Ако имах избор, не бих 
я вършила. Но сега, при положение, че 
имам криминално досие за проституция, 
вече е единствената работа, която ми 
позволява да печеля пари, без да прене-
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брегвам дъщеря си. Заради увреждането 
ѝ, когато излизам, трябва да спечеля 
първо £60, за да покрия разходите за 
гледач, макар че тя е на 25 години, а 
оттам насетне да печеля пари, с които 
да платя сметките. 

Не съм родена в бедност. Отгледана 
съм в семейство от средната класа и 
бях засилена от родителите си като 
ракета към Американската мечта. Но 
преди да стана секс работник, бях разо-
рена, едва осигурявах храната и наема 
си. Две години след навлизането ми 
в секс работата, живея сносен живот, 
в прекрасен брак като финансово 
равноправна на съпруга си, мога да 
спестявам за изплащане на ипотеката, 
като същевременно имам достатъчно 
време за писане и политика. Тогава 
защо съм марксистка след като на пръв 
поглед изглежда, че съм се измъкнала 
собственоръчно и без чужда помощ 
– като носещия чорапогащи Хорацио 
Алгер с реколтата?

Аз съм марксистка, защото 
Въображаемата Курва – мошеничката, 
измамничката, жертвата на трафик, 
поробената, лудата, уличницата, 
куртизанката, доминатриксата – 
се използва като инструмент за 
дисциплинирането на жените под 
влиянието на патриархалния контрол. 

Не е за чудене, че хегемонният, корпо-
ративен феминизъм – феминизмът на 
Анджелина Джолитата и Шерил Санд-
берките на този свят – така се надпре-
варва, за да спаси секс индустрията. Това 
е фабрикуваща статистики, лъжлива 
машина, която смесва доброволната 
секс работа със секс трафикантството. 
Ако корпоративните феминистки искат 
да освободят жените, защо не започнат 
с нерегистрираните жени-мигранти в 
Америка? Защо не започнат с онези, 
които легално страдат от възмутителни 
условия, без да имат право да сменят 
работодателя си в рамките на строгата 
визова система във Великобритания? 
Няма да го сторят, защото все пак се 
нуждаят от маргинализираното и кон-
тролирано почистване на заседател-
ните им зали, скубането на пилетата и 
гледането на децата им. Но не и курви, 
никога курви.

Феминизмът на спасителната 
индустрия е затворнически феминизъм 
– подсилващ държаватата, “спасяващ” 
с арести. Множеството нови закони 
срещу секс работата и полицията 
атакуват инструментите за подбор, от 
които се ползват секс работниците, 
като например онлайн рекламите, и 
онлайн инструментите за проверка на 
самоличността, правейки всички нас 
по-малко защитени – под егидата на 
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Протест на 03.03.2008 в Сан Франциско. 
Снимка: Eliya Selhub; източник: flickr; 
лиценз.

спирането на секс трафика. Наредбата за 
Спиране на рекламирането на жертвите 
на експлоатация [Stop Advertising 
Victims of Exploitation (SAVE)] в Щатите 
и съпровождащите я поредица сенза-
ционни обиски срещу рекламиращите 
се в интернет секс работници; зако-
нопроектът C-36 в Канада, огранича-
ващ рекламирането и криминализи-
ращ клиентите, както и приемането на 

закони, които криминализират клиен-
тите в цяла Европа, означава, че секс 
работниците биват вкарвани в затвора 
по-често, а работата ни става по-трудна 
и все по-опасна.

Тези, които са в самия елит на 
феминисткото движение – жени като 
Глория Стейнем и Жермен Гриър – се 
борят за тези закони сякаш са някакво  
благородно освобождение. Пленени 
от Въображаемата Курва, игнорират 
реалността на секс работниците. 
Полицията, извършваща редовни 
обиски в Сохо [квартал в Лондон-бел.
прев.], открива много секс работници, 
но рядко такива, които са били жертва 
на трафик. Вместо това нарича секс 
работниците, работещи заедно, 
“трафиканти” и “сводници”. Когато 
новите режими се налагат  в държави, 
където клиентите са криминализирани, 
работата става по-малко, а селекцията 
и контролът стават по-трудни.  Онези, 
които действително се намират в 
най-неблагоприятно положение на 
този пазар – там, където принуда 
действително може и да се случва –  се 
отдръпват още по-навътре в сенките. 
Именно защото съм се посветила 
на решенията, които се  отнасят до 
състоянието на онези, които наистина са 
принудени да извършват секс работа, и 
не съм готова да приема повърхностен 
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подход, просто изтласкващ насилието 
от полезрението, аз съм марксистка.

Аз съм марксистка, защото знам, че от 
жените се очаква да се превърнат в 
аватари за мъжкото сексуално желание, 
но, същевременно ако една жена про-
дава способностите и привлекател-
ността си, ако ги настрои, насочи и 
гледа на работата си като на предиз-
викателство, то тогава цялото ѝ изку-
ство, стремеж и находчивост биват при-
равнявани до продажбата на тялото ѝ. 
И съм марксистка, защото всички ние 
продаваме телата, времето и волята си 
на своите шефове, семейства, страни, 
религии, на нашите любими и приятели, 
но Въображаемата Курва е онази, която 
ни позволява да се дистанцираме от 
безбройните начини, по които прости-
туираме  себе си. Когато видим тях, кур-
вите, наредени в редица и заснети след 
обиск, изложени на показ по телевизи-
ята, не виждаме истинските секс работ-
ници – разстроени, разкрити, лишени 
от работа, вкарвани в затвора, преслед-
вани, депортирани – ами полите и висо-
ките токове. Не виждаме амбицията да 
прекосиш океана или стремежа да оси-
гуриш препитание на семейството си.

***

Хора от цял свят, предимно жени, 

нерядко майки, стават секс работници, 
често, за да подкрепят семействата си. 
Ако една радикална феминистка ми 
каже, че работата ми е скверна, ще ѝ 
отвърна, че всяка работа е такава и ще 
я поканя да слезе от пиедестала си. Тук, 
на земята, жени чистят риба и тоалетни, 
и задниците на хора с увреждания 
или на възрастни хора. А някои от 
нас вършат секс работа. Заставам до 
нея срещу принудата, деградацията и 
страха, който неоспоримо присъства 
в някои части от секс работата, но ако 
тя иска да ги прекрати, нека тя застане 
до мен срещу остеритета и унижението 
в толкова много от женския труд. Нека 
застане до мен за декриминализация. 
Аболиционистите ни предлагат най-
сърцераздирателните истории за 
отвлечени жени, подмамени и вкарани 
в сексуално робство под влиянието 
на наркотици, поставяйки себе си 
като наследници на традицията на 
Уилбърфорс. Само че без критика на 
капитализма, на принудителната сила 
на пазара, няма как да сложим край на 
нито една форма на робство – което, 
разбира се, никога наистина не е било 
прекратявано.

Аз съм марксистка, защото разбирам, че 
табуто, маргинализацията и другостта на 
сексуалния труд не са вътрешни на него. 
Работата ми съществува заради патри-
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архата и много феминистки смятат, че 
премахването ѝ ще означава благодат 
за жените навсякъде. Но един фемини-
зъм, който би затварял и тероризирал 
секс работници, и застрашавал сигур-
ността, свободата и съществуването ни 
за сметка на празния трофей на обис-
кирания бордей, е един заблуден феми-
низъм. Затворническият “феминизъм” 
на елитите няма проблем да обискира 
бордея, принуждавайки обитателите му 
да отидат да шият в експлоататорското 
предприятие. Но един социалистически, 
интерсекционален феминизъм трябва 
да се вслуша в гласовете на секс 
работниците, вместо да ги игнорира 
и третира като символи. Докато 
американските съдилища пращат 
секс работниците в религиозни 
рехабилитационни програми, самите те 
се организират, за да споделят помежду 
си информация за безопасността и 
подбора на клиенти. Със сигурност 
бихме могли да направим още повече, 
за да подобрим условията си на работа, 
ако полицията и обществото спрат да 
ни набелязват като престъпници.

Протест на секс работнички в Сеул през 
2011 г. - “Дайте работни права на секс 
работниците” (прибл. кор.) Автор: Rita 
Willaert; източник: flickr; всички права 
на автора.

Съзнавам, че работата ми е привили-
гирована в сравнение с тази на много 
други секс работници. Но като марк-
систка съзнавам, че ако те не са сво-
бодни да изберат или не секс работата, 
да се организират за по-добри усло-
вия на труд, то тогава и аз не съм. А 
основната свобода и сигурност на секс 
работниците се корени в приемането 
на работата ни като такава. Милиони 
и милиони работници по целия свят, 
огромното мнозинство от които не са 
секс работници, работят в ужасяващи 
условия под по-голяма или по-малка 
степен на принуда. Всъщност има мили-
они истински роби – повече, отколкото 
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някога е имало – и огромното мнозин-
ство от тях работят в занаяти, различни 
от секс работата. Въображаемата Курва 
често е стандартният обект на атака 
на кампаниите срещу съвременното 
робство, но справянето с това робство – 
дори с онази част от него, която включва 
секс работници – не е криминализира-
нето на продажбата и закупуването на 
секс услуги, както спасителната индус-
трия твърди. Решението би могло да 
бъде в редица мерки, всички абсолютно 
недопустими за едно мейнстрийм пра-
вителство. Какво би приключило гнета 
на модерното робство? Като за начало, 
радикалното преосмисляне на грани-
ците и миграцията, така че онези, които 
мигрират заради работата си, да имат 
всички права и услуги, които имат и 
гражданите. Прибавете към това и дра-
матично нарастване на силата на про-
фсъюзите и пълната декриминализация 
на секс работата, без рестриктивната 
легализация на места като Германия, 
която просто подлага секс работниците 
на потисническия режим на масовите 
бордеи. Фундаментална част от реше-
нието би било продължителното усилие 
за слагане край на бедността, започ-
вайки с гарантиран минимален доход.

Имам слаба надежда, че традицион-
ната левица – във всичките ѝ форми, 
от Лейбъристката партия до анархи-

зма – би приела чистосърдечно дви-
жението за права за секс работата в 
обозримото бъдеще. Има много влия-
телни гласове в движението за права, 
които нямат доверие във феминизма 
или във всичко свързано с държавата 
– и те имат всички основания да са 
бдителни. Въображаемата Курва е оста-
вила твърде дълбок отпечатък в съзна-
нието на левицата, върху представите 
ѝ за интелектуална история. Дуоркин 
се позовава на нея, казвайки: 

Проституцията сама по себе си е злоупо-
треба с тялото на жената. Тези от нас, 
които казват това, биват обвинявани 
в простодушие. Но проституцията е 
много проста... При проституцията, 
нито една жена не остава цяла. Не е 
възможно да използваш едно човешко 
тяло по начина, по който телата на 
жените биват използвани в прости-
туцията, и накрая, или в средата, или 
някъде в началото, да получиш непо-
кътнато човешко същество. Не е въз-
можно. И никоя жена не остава цяла 
по-късно, след това. 

Дори онези феминистки, които твър-
дят, че са по-близки до марксизма, като 
например Гейл Рубин и Катрин МакКи-
нън, по същество отписват класата, 
принизявайки я до просто свойство, 
вместо да я разбират като динамично 
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Протест на домашни прислужници и 
секс работници в Лондон на 1-ви май 
2010 г. Автор: Charles Hutchins; източник: 
flickr; лиценз.

отношение в обществото. Както пише 
Бруук Белосо в  текста си от 2012 г. “Секс, 
работа и феминисткото заличаване на 
класата”:

В отсъствието на марксистката кон-
цептуализация на класата като дина-
мично отношение в капитализма, феми-
нистките, пишещи за секс работата 
по следите на МакКинън и Рубин, като 
цяло не успяват да разграничат между” 
жената като работник” и секса като 
“особения продукт на индивидуалния 
труд”. Вместо това, феминистките 
имат склонност да смесват двете, 
виждайки навсякъде проститутките 
като жертви, които винаги се оказва, 
че са жени (или момичета), но никога 
работнички.

Макар че в ранните дни на втората 
феминистка вълна имаше много близки 
съюзничества между движението за 
права на секс работниците и мейн-
стрийм феминисткото движение, пре-
обладаващо есенциалистките идеи на 
вторите разтуриха тези съюзничества. 
Днес, много участници в кампании за 
права на секс работниците използват 
езика на интерсекционалния фемини-
зъм и теорията за привилегиите, изла-
гайки аргументите си с езика на соци-
алната и икономическа справедливост. 
Но дори през тази последна година 
от феминизма, идеите на водещи гла-
сове като Мелиса Гира Грант остават 
извън мейнстрийма. По съшия начин, 
дори когато хората провеждат кампа-
нии срещу остеритета, проблемът за 
правата на секс работниците остава 
почти незасегнат.

Свирепата, анархична благословия на 
нашето време е интернетът и чрез него 
секс работниците имат възможност 
да се свържат с широката публика без 
посредничеството на активисти, учени 
или политически партии. Нюйоркският 
проект Red Umbrella наскоро се появи 
по първите страници на вестниците, 
след като проведе изследване върху 
програмата на съдилищата в Бруклин 
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за отклоняване при арести в случаи на 
проституция – вместо затвор, те пред-
лагат задължителни занятия, от умения 
за живот до йога. Активисти от RedUP 
присъствали на съдебните производ-
ства, след наблюдение и анализ са ,  
установили, че делата са често расистки 
и упорито маргинализират подсъди-
мите. С тези си резултати активистите 
се намесиха директно в политиката, 
възприемайки отдавна привилегиро-
ваната роля на изследователи.

Във Великобритания секс работниците 
буреносно навлязоха в  политиката, 
разгромявайки напълно опита на або-
лиционистите от ноември [2014-бел.
прев.] да прокарат криминализирането 
на клиентите в законопроекта за Съвре-
менно робство. Английският колек-
тив на проституиращите (АКП), който 
оглави движението, печели влияние 
с простото обещание за подкрепа на 
пълната декриминилизация на сексу-
алната работа. Отдавна фокусът им е 
върху връзката между бедност и сексу-
ална работа, особено за самотни майки. 
От колектива се  надяват, че кампани-
ята им, насочена към профсъюзите, ще 
направи видима широката подкрепа за 
декриминализацията и ще предизвика 
труден, но нужен дебат. Вече се виж-
дат някои резултати. Като частно лице, 
Остин Харни, представител на Проф-

съюза на публичните и комерсиални 
услуги (ППК) пред Министерството на 
правосъдието, казва за АКП:

Не може да бъде в интереса на който и 
да е профсъюз да позволи застрашава-
нето на животите на секс работниците, 
особено при положение, че те имат 
право на същото заплащане, правила 
и условия както следва от човешките 
права на всички останали служители. 
Криминализирането на клиентите само 
ще намали безопаснотта на секс работ-
ниците, които биха се изправили срещу 
животозастрашаващи нападения в кри-
миналния подземен свят и биха били 
подложени на неправомерни арести от 
полицията, която би трябвало да защи-
тава невинните. Секс работниците не 
представляват заплаха за обществото 
и трябва да бъдат приветствани да 
застанат в солидарност с всички групи, 
изправени пред разорение в ерата на 
остеритета!

Същевременно, голяма част от леви-
цата изостава. Докато Зелената партия, 
Либералните демократи и дори някои 
елементи от Лейбъристката партия 
се придвижват напред към въпроса 
за правата на секс работниците, али-
анси като “Left Unity” и отделни рево-
люционни групи все още дебатират 
дали секс работата е работа или не. 
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Давайки легитимност на остарели идеи 
за съвършената чудовищност на секс 
работата, те затвърждават консерватив-
ните морални паники и допринасят за 
маргинализацията на секс работници, 
същевременно игнорирайки гласовете 
на някои от хората, които са били засег-
нати най-силно от остеритета. Леви-
цата се надява да бъде вдъхновена от 
безпрецедентната победа на гръцката 
СИРИЗА и успешната им предизборна 
кампания, която прокара връзки между 
различни типове маргинализация. Но 
дори СИРИЗА се показа готова да се 
отметне по въпроси като ЛГБТ пра-
вата. Макар че обеща да направи дос-
тъпни гражданските съюзи, тя отстъпи 
по въпроса за осиновяването от ЛГБТ 
хора. Остава да видим дали по подобен 
начин ще се отметне и при правата на 
секс работниците.

Това, че британската левица като цяло 
игнорира или отминава правата на секс 
работниците, е пропусната възмож-
ност. Тази неграмотност обаче няма да 
ни спре от това сами да установяваме 
връзки. Вярата ми е, че секс работни-
ците могат да преправят Въобража-
емата Курва според истинския си облик, 
без напътствията на експерти или пар-
тии.

Никога не съм била въвлечена повече в 

политиката, отколкото откакто напуснах 
организираната левица. Секс работни-
ците, като много други, откриваме, че 
можем да построим общности в реал-
ния свят и ефективни кампании през 
предварителна работа в социалните 
мрежи. Хора, подкрепящи чернокожата 
транс жена Моника Джоунс, арестувана 
за “проява на проституция” през 2013, 
изградиха международна мрежа, която 
остро изложи на показ пресечните 
точки на раса, класа, транс идентичност 
и секс работа. Когато обвиненията бяха 
свалени при обжалването, победата на 
кампанията остави след себе си силна 
и органична мрежа , чиято   политика е  
един решителен и радикален фемини-
зъм със силна критика на остеритета. 
Впечатляващото надигане на съпроти-
вата на секс работниците срещу зако-
ните и идеята за морал, които  ни кри-
минализират, е част от по-широката 
съпротива срещу остеритета. Остава 
да се види дали глобалното движение 
срещу остеритета ще разпознае секс 
работниците като пълноправни дру-
гари в тази борба. Аз съм част и от двата 
свята, от двете движения, но съм марк-
систка в надеждата си, че феминизмът 
и организираната левица ще изоставят 
Въображаемата Курва и ще приемат 
борбата за права на секс работниците.

---
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Преводът на есето е изготвен с любез-
ното разрешение на авторката и 
редакторите на вдъхновяващото ново 
британско сп. Salvage по следния текст: 
Corvid, M. (2015) Marxism for Whores. 
Salvage. 1, 19-27.

Превод: Неда Генова
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Университетски истории: 
бягство, кредити и Аренд
Неда Генова

Напуснах университета в Дюселдорф 
през лятото на 2013 година. Прибли-
зително по същото време в България 
започна да се говори за “бежанска 
криза”. Паническият тон в медиите дос-
тигаше нечувани висоти, някой гово-
реше възмутено за 1000 лева месечна 
издръжка на бежанец, а групата “Прия-
тели на бежанците” тепърва предсто-
еше да бъде формирана. По това време 
в Германия все още не витаеше същото 
тревожно усещане за спешност, чув-
ството, че нещо се случва. За някои 
“случването” трябваше да бъде пре-
дотвратено, докато у други породи 
потребността от реакция.

Връщайки се две години по-късно, усе-
щането ми е за парадоксална смесица 
от натрапчива нормалност и радикална 
промяна – всичко си е както преди, а 
нищо не е вече същото. Слизайки на 
последната спирка на трамвай 707, вър-
волицата студенти, както обикновено, 
целеустремено се отправя по стръмни-
ната към сградите на университета. Ако 
тръгнеш от спирката в другата посока 
обаче, по една алея, минаваща през 
нещо като горичка, стигаш до спортните 
съоръжения след около минута – там са 
футболното игрище и физкултурните 
салони. Бидейки безнадеждно мързе-
лива към всякакво физическо натовар-
ване, рядко съм стигала  до тази част на 
университета. Сега обаче, отправяйки 
се към спортните зали, ми прави впе-
чатление сравнителната ѝ изолира-
ност от останалите пространства, както 
и това, че, пресичайки трамвайните 
линии, сякаш символично минаваш 
някакъв праг.
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Крайната спирка на трамвай 707. Снимка: Н.Г.

Сега в спортната зала са настанени около 300 търсещи убежище. Повечето от тях 
остават в нея за много кратко време, защото тук става дума за разпределителен цен-
тър, а не за такъв за временно или постоянно настаняване. В големия салон една до 
друга са настанени множество палатки, а Нечирван ми разказва, че във всяка от тях 
живеят около 8 човека. Запознах се с него и Раккан на по цигара пред сградата, до 
която стигам изненадващо лесно - познавайки центрове като “Военна рампа” и “Овча 
купел” в София, липсата на списъци, охрана и бариери ми се вижда необичайна. Още 
повече съм изненадана от новината, че Нечирван току-що е пристигнал от Бълга-
рия – живял е около година в Харманли, работил е в дюнерджийница и поназнайва 
български. Иначе разговорът ни протича на мъчителен за мен и развеселяващ за 
тях двамата арабски. Разбирам, че пътуването на Нечирван от България до Герма-
ния е продължило около 2 седмици, докато Раккан разказва, че вече ходи на немски 
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и ми предлага да се учим един друг на 
чуждите и за двама ни езици. “Бил ли 
си в университета?” го питам. Отговаря, 
че се е разходил до там, погледнал го 
е и се е върнал.

Не може да се отрече, че от началото 
на семестъра насам “университетът” 
– тази така често тромава инстанция 
– демонстрира усилие да подпомогне 
настанените на територията ѝ търсещи 
убежище. Наскоро Дюселдорф последва 
примера на Берлинския свободен уни-
верситет и обяви “отварянето” на някои 
курсове и семинари за бежанци, докато 
студентският съвет формира работни 
групи, които координират доброволче-
ската дейност от страна на студентите. 
На страницата на университета може 
да се прочете следното:

За да подпомогне по-късния прием на 
заинтересованите търсещи убежище, 
университетът “Хайнрих Хайне” отваря  
учебни занятия от всички факултети 
през зимния семестър. Езикови курсове 
подпомагат набавянето на доста-
тъчни познания по немски. Студенти 
на университета могат да получат 
кредити за доброволческата си работа.

Именно в заявки като тази се откроява 
част от проблематиката, която ме 
интересува, задавайки си въпроса 

какво се случва с университета в 
моменти на постулирана криза. Води ли 
необходимостта от реакция от страна 
на институция като университета 
на една по начало несигурна, не 
докрай дефинирана ситуация,  до 
дестабилизирането и трансформацията 
на самата институция? Какви стратегии 
развива в опита си да се “справи”, 
потуши или отговори на кризата (в 
чието създаване също така може и 
да е въвлечена)? Как гради образа 
си на базата на вече артикулирани 
идентичности, докато същевременно се 
обновява? Кои пространства обособява 
за целите на интегрирането на външни 
за нея, но потенциално полезни (и 
пасващи ѝ) елементи? Можем ли да 
говорим за процеси на изместване и 
субверсия, вътрешна на институцията, 
или целостта ѝ остава ненарушена и 
след успешното справяне с възникналия 
“проблем”?

На някои от тези въпроси бихме могли 
да се опитаме да дадем предварителен 
отговор, докато други са интересни 
именно в невъзможността им да 
бъдат разрешени еднозначно. 
Повечето хора, с които разговарях, 
опитвайки се да разбера какво се 
случва с университета в момента, 
разпознаваха в позицията му тази 
нееднозначност и проблематичност. 
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Действително, каза ми например 
приятелката ми Щефани Ройтер 
Закирова, по-добре е със, отколкото 
без инициативата за “отваряне” на 
семинарите. Същевременно обаче тази 
на пръв поглед проява на щедрост е 
жест, който не крие много рискове и в 
същото време представя университета 
като носител на толерантност и 
прогресивност. Такъв тип действия, 
сподели тя, лесно се превръщат в 

нещо, с което да успокоиш съвестта 
си, давайки ти повод да мислиш, че 
от осигурената си университетска 
позиция си сторил достатъчно. Вече 
няма нужда да протестираш, а не ти 
и минава през ум да настаниш някого 
у вас или да споделиш платената си 
позиция с потърсил убежище учен, 
работещ точно в твоята област, но 
нямащ същия привилигирован достъп 
до пазара на труда.

Входът към физкултурните салони и спортните съоръжения на университета, 
където сега са настанени около 300 търсещи убежище. Снимка: Н.Г.

И все пак, очевидна е необходимостта 
за намиране на решения и възможни 
отговори в лицето не само на споде-
леното пространство между живущите, 

работещите и учещите на територията 
на университета, но и в по-широкия 
политически контекст. Юлия Бее от 
Института по култура и медии извежда 
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университетската инициатива на раз-
лично ниво, като организира малка 
работна група от студенти по Културо-
логия и медийни науки, която всяка 
седмица ще се среща с жители на раз-
пределителния център. Времето, което 
отделят, няма да бъде отличено с кре-
дити и по този начин изпада от семи-
нарната рамка и учебния план. Идеята 
е да се създаде пространство, където да 
се случва взаимно опознаване, обмен 
на идеи, развитие на евентуални общи 
проекти, но в никакъв случай – изу-
чаване на едните от другите, превръ-
щането им в обект на съжаление или 
милостиня. Всяко едно такова начина-
ние крие риск в опасността от това да 
възприеме белезите на колонизатор-
ството или интеграцията, Юлия твърди 
обаче, че не иска вероятността за про-
вал или появата на грешки да спре 
желанието за действие. Често именно 
това се случвало в академичните среди 
– от страх “да не сбъркат нещо” много 
преподаватели не предприемат нищо 
повече, отколкото да заявят подкрепата 
си или че “ще се включат”.

Неопределеното чувство, че “нещо” 
трябва да се направи, усещането за 
неотложност, боязънта, предпазли-
востта – това са все емоции, упражня-
ващи влиянието си при формирането 
на полето на конкретното политическо 

действие – поне от страна на част от 
преподавателите.

Интересното е, че за студентите сякаш 
нещата стоят по различен начин – те 
като че ли по-бързо и категорично реа-
гират на ситуацията, едва ли не преди 
дефинитивното ѝ разпознаване като 
належаща тема в дневния ред в пуб-
личното пространство. Така например 
Янина Май и Неле Козловски ми раз-
казват проекта си за списание, идеята 
за което се ражда още миналата есен. 
И двете са студентки в магистърската 
програма Медийно-културен анализ, 
в чийто учебен план влиза и модулът 
“Групов проект”. В него е предвидено 
развитието на самостоятелен проект, 
който по някакъв начин да извежда 
темите, засегнати в учебната програма, 
на по-практическо ниво. Обикновено 
тези проекти не само заемат съвсем 
различни форми (уъркшопи, засне-
мане на филми, танцови постановки, 
семинари и т.н.), но и се занимават с 
разнообразни теми. Миналата година 
нещата обаче се променят – Неле раз-
казва за началото на тяхната идея и за 
това как са стигнали до формулиране 
на общия си интерес към миграцията 
и бягството в група от първоначално 8 
човека, които щели да работят заедно:

По това време темата не беше толкова 

45



силно развита в сравнение с няколко 
месеца по-късно. И освен това се оказа, 
че още два или три групови проекта от 
магистърската програма имат също 
понятието “бягство” като обща тема. 
А не бяхме говорили едни с други. Ако 
това се случеше сега, щеше да е разби-
раемо ... тогава обаче беше страхотно, 
защото бяхме решили независимо едни 
от други...

В крайна сметка работната група от осем 
човека се разпада на две по-малки, а в 
тази на Янина и Неле са още София и 
Катарина. Идеята им е със списанието 
си Fluchtlinien* да създадат простран-
ство, в което да се обсъжда въпроса за 
бягството и бежанската проблематика 
в по-широк смисъл. Надяват се и на 
по-тясна работа с вече потърсилите 
убежище в Дюселдорф, но смятат сами 
да поемат редакционната и организа-
ционна дейност.

*   Бълг. букв. “убежни линии”. Заглавието на 
настоящия брой е заето от това наименование и 
съгласувано с екипа на Fluchtlinien, на който изказ-
ваме специални благодарности за вдъхновението.

Янина Май и Неле Козловски. Снимка: Н.Г.

На въпрос какво мисли за реакцията 
от страна на университета като инсти-
туция до този момент, Янина казва, че 
по начало смята за добра идеята за 
създаване на пространства за диалог 
в университета. Тя описва предста-
вата, че някой от търсещите убежище, 
настанен в разпределителния център 
на кампуса, би седнал в семинар или 
лекция като по-скоро утопична. Пове-
чето от тях, казва тя, все още дори не 
са подали молба за убежище, така че 
проблемите им изглеждат на първо 
време от различен характер.

Супер е, че такъв диалог се създава. 
Според мен обаче той е важен не само 
за търсещите убежище хора, но и за 
предоставящите такова, да кажем за 
постоянните жители. Това, което спо-
ред мен тотално липсва в това обще-
ство, е диалогът между хората... Те вече 
са тук, така че този въпрос “могат ли 
да дойдат, могат ли да не дойдат, при 
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какви условия могат да дойдат” е всъщ-
ност малоумен. Вместо това някак си 
трябва да се види какво означава това 
за идентичността ни... Можем ли да 
използваме този потенциал, който е 
налице, и заедно да създадем общество, 
което да не е повлияно от травми, под-
силващи се взаимно – чрез разгранича-
ване и страх едни от други.

Друг “групов” проект, започнал през 
лятото, е този на Йоана Христова, 
Магдалена Палуска и Дебора Бейкс 
- Your Perspective Mine: Table Stories. 
Участват със собствен щанд на летния 
фестивал в един от кварталите в Дюсел-
дорф – Бенрат, замислен като опозна-
вателен момент между новонастане-
ните и вече живущите там. Половината 
от времето правят колажи, с които се 
“представят” едни на други, а другата 
половина прекарват в готвене. И двете 
занимания са такива, които не се нуж-
даят от много приказки, ами насочват 
вниманието на всички участници към 
“материала” - хартията, хранителните 
продукти, боята.

Your Perspective Mine: Table Stories на 
летния фестивал в Бенрат, Дюсердорф 
- 08.08.2015. Снимка:  Your Perspective 
Mine: Table Stories - Facebook.

Йоана разказва, че и преди интересът 
на всяка една от тях към темата за бежа-
нците и миграцията  вече е съществу-
вал. Но искрата, накарала ги да се зае-
мат с развитието на проект, адресиращ 
темата повече или по-малко директно, 
дошла от текста на Хана Аренд “Упадъ-
кът на националната държава и краят 
на правата на човека”*, който чели в 

*  Превод на български на този текст може 
да бъде намерен в: Георги Медаров (съставител), 
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друг семинар. Говорейки с Магдалена, 
стигнали до извода, че това, което Аренд 
описва за Първата световна война, 
е повече от актуално в контекста на 
настоящата политическа ситуация в 
Европа, и така започнали да обсъждат 
различни идеи за възможни проекти.

От гледна точка на въпроса за това 
какво се случва в университета и какво 
се случва с него, и двата проекта упо-
требяват онова “празно” пространство 
в учебния план, което е замислено като 
място за доразвиване и доизмисляне 
на теми, иначе неприсъстващи в него. 
Университетът никога не е бил откъсна-
тият, неутрален или аполитичен терен 
на безстрастни изследвания на статич-
ния външен свят – и добрата новина 
е, че повечето културолози са наясно с 
това. Опитите за експериментиране с 
тази обвързаност и липса на невинност, 
няма как да бъдат еднозначни, защото 
новите “места” не са никога празни, те 
се крепят на често неуловими, макар 
и продуктивни властови механизми 
(каквито са например учебните пла-
нове, кредитите, модулите). Работейки 
от вътрешността на институцията и 
с нея, те използват стремежа ѝ да се 
обновява, включвайки нови и нови еле-

Критически погледи към човешките права. София: 
КОИ, 2014, 320 стр.

менти в желанието ѝ да остане същата. 
Понякога те изместват, друг път спират, 
а често надхвърлят допустимата и очак-
вана продуктивност, като по този начин 
изграждат  нови отношения на “вън” и 
“вътре” (за институцията), със и срещу 
нея, на принадлежащи ѝ и изключени 
от нея субекти. Това не  прави въпрос-
ната институция автоматически “добра”, 
а просто показва преходния ѝ характер.

Пропускливостта и преходността ѝ 
обаче са може би точно тези, които я 
правят интересна за експерименти-
ране.
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Разкази за бежанската 
криза
Станислав Додов
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Разказът започва…

…от обстоятелството (и хипотезата), че 
и читателят, и авторът са хора, които 
“не са виждали” бежанска криза, но раз-
полагат с някакво разбиране, че такава 
понастоящем съществува. Интуитивно 
за нас тази криза е едно от многото 
явления, процеси и ситуации, които 
бележат широкия ни социален свят, 
които схващаме като значими, но и 
които не сме в състояние да видим, 
пипнем и усетим истински. Тя се случва 
на други хора, на други места и във 
време, в което ние се занимаваме с 
нещо друго.

Същественото е, че въпреки това 
обстоятелство и читателят, и авторът 
имат достъп до и боравят с определени 
информации по въпроса, на базата на 
които градим някаква представа за това 
какво обуславя “кризата”. В зависимост 
от тази представа заемаме позиции - 
колко е значима тази криза, с какво е 
значима, кои са “правилните” реакции, 
какви са хората, които имат отношение 
към нея и т.н.

Тези страници няма да се занимават с 
мненията ни за бежанската криза, а с 
това, което в някакъв смисъл ги пред-
хожда - представата.

Как градим тази представа? Ако изклю-
чим някои отделни и сравнително 
редки случаи, ние черпим информация 
за бежанската криза изключително от 
медиите. Чрез тях си създаваме пред-
става как кризата се разполага във вре-
мето (кога е започнала, колко време 
продължава, колко се очаква да про-
дължи в бъдещето), в пространството 
(“къде има” криза, “откъде идва”, “накъде 
отива”, кои са най-значимите точки), 
кои хора засяга, по какъв начин, какви 
последствия се (пред)виждат и т.н. “Пре-
работвайки” тези информации от меди-
ите при разговори с други хора, при 
“изслушване” на авторитетни позиции 
и анализи, при съпоставка с новопо-
стъпващи информации и най-вече в 
зависимост от отзвука на естетическия 
ни и морален свят, започваме да фор-
мираме мнение, което изразяваме под 
една или друга форма.

Медиите обаче също “се правят” от 
хора, които пък боравят със свои пред-
стави. Допълнително, като институ-
ции, те не могат да не бъдат зависими 
от това какво е допустимо или недо-
пустимо да се казва и прави и какво 
изобщо е въобразимо. Да не говорим 
за възможностите, които не можем да 
изключим, когато някоя медия съзна-
телно изпълнява определени изрично 
дадени по властова линия предписания 
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или когато действа така, че целенасо-
чено “да угажда” на властта. И всичко 
това при все, че безпристрастността 
на медиите е по-скоро пожелателен 
принцип и нещо, в което a priori никой 
не вярва съвсем, а и е, както опитах да 
обясня, невъзможно.

Затова този текст представя един пре-
глед на медийно съдържание, имащ за 
цел да съпостави една “базова”, сякаш 
“тривиална” и може би общосподе-
лена представа за бежанската криза, 
от една страна, с представата, която 
се постига чрез натрупването на опре-
делени разкази и образи. Очакването 
е, че на базата на тази съпоставка ще 
може адекватно да се проблеметазира 
“солидността” на собствените ни пред-
стави, а оттам и на мненията и поведе-
нията ни по въпроса.

Брой на публикациите по дни. 

Сравнение по медии и брой публи-
кации. За интерактивно изображние, 
натиснете тук.

Разгледани са общо 568 публикации в 
пет онлайн медии - Dnes.bg, Дневник, Off-
news, Капитал и Deutsche Welle България 
(DW), представящи новинарските 
проекти на три медийни групи - Inves-
tor, Economedia и Офф Медия АД. DW е 
добавена поради особената си позиция 
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на международен “медиен проект” на 
германската държава, имаща важно 
отношение към бежанската криза, 
както и поради силно изразения ѝ 
коментарен характер, поне що се 
отнася до публикациите в сайта на DW 
България.

Публикациите са селектирани чрез 
търсене в съответните сайтове на 
ключови думи “бежанец” и “бежанци”. 
Отстранени са няколко от намерените 
публикации, попадащи в “криминалната 
хроника”, поради прекалено телеграфен 
и невзимащ отношение стил.

Разгледаният период е 1 август - 18 
октомври 2015 г., т.е. 79 календарни 
дни.*

Струва ми се важно да подчертая, че 
този анализ не може да разглежда само 
медиите като такива и не се опитва да 
го прави. Въпросът “Как ни информи-
рат медиите?” е неотделим от въпроса 
“За какво ни информират медиите?”, 
защото, първо, те имат съзнателния 
избор да решават за какво и как да ни 
информират, и второ, те са част от опре-
делена култура, в която едни или други 

*  За повече информация за публикациите и 
методологията на изследването, пишете на stanislav.
dodov@gmail.com

неща са допустими или изобщо въобра-
зими за представяне от тях, а други не 
са. Още повече, че по същия начин, по 
който и авторът, и читателят “не са виж-
дали” бежанска криза, ние не сме виж-
дали на живо и определен анализатор 
или експерт, или дадена институция. В 
полето на медиите обаче всички те си 
дават среща и посредством медиите 
формират определена представа за 
реалността (в случая, реалността на 
бежанската криза), която именно пред-
става е обект на интерес в следващите 
страници.

I. “Бежанска криза”: 
разбираме едно и също! (?)

По-горе споменах ““базова”, сякаш 
“тривиална” и може би общосподелена 
представа за бежанската криза”. Какво 
имам предвид?

Да приемем, че с “криза” се обозначава 
такова състояние на една сложна сис-
тема, при което тази система функцио-
нира недобре под “появил” се висок 
стрес, и че в следствие на това недобро 
функциониране се очакват негативни 
или може би дори пагубни последици за 
системата. За да бъдат предотвратени 
или сведени до минимум тези последи-
ци(макар и обичайно не напълно ясни 
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и предвидими) се изискват спешни, 
последователни и добре координирани 
действия от страна на вътрешни или 
външни за същата система субекти.

Най-просто представен, горният опит 
за дефиниция се свежда до три основни 
компонента на кризата - стрес, причи-
няващ кризисното състояние на сис-
темата, реагиращи на стреса субекти 
и накрая, самите последици. От трите 
компонента, единствено последиците 
се възприемат като свършени факти, 

подлежащи само на интерпретация 
(променяща ходовете на другите два 
компонента), докато другите две със-
тавни части подлежат на постоянно 
изменение. Доколкото целта на този 
текст е не само да диагностицира 
някаква реалност, но и да стимулира 
съзнателни промени, тук ще разгле-
даме два от описаните компонента на 
системата в криза - стресът, от една 
страна, и реагиращите субекти и тех-
ните реакции, от друга.

“Няма да платим за вашата криза!” Източник: flickr.com, лиценз

53

https://www.flickr.com/photos/alessandrocapotondi/3511063290/in/photolist-6mg7MY-eeti3r-aNucS-bUF1Cr-b7tDnn-c4zBES-fphxba-drVLnU-dQFFyT-5WXCE9-dpZMND-nusUm4-7oXsaJ-ciSBR9-asw3HN-5CqKJk-5Qa7af-e4rRwN-e4mfbB-e4rRb3-e4meMF-e4meLB-e4meJk-e4meBt-9AaDXb-64rH4Q-pGe5G-drYxg7-8n2wKE-qw5RxZ-mjzQu4-69pXub-dq1UK5-dQu2rY-9L79qV-9n24F7-fJ4qs6-fJ4oEp-fHZ9Mx-fJgG2N-fHZ796-fHZ5RH-fJgBZJ-fHZ2jB-fJ7gNQ-fJ7ejh-fHPwHR-qh5LZ2-qh5LHR-qvMyuQ
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


В случая стресът, причиняващ криза в 
системата, е възприеманата като извън-
редна миграция на население от едни 
в други региони. Специфично тук е, че 
този стрес се въплъщава от хора или - 
както е прието, от “бежанската вълна”. 
По-конкретно, този “стрес, въплътен от 
хора” има няколко елемента:

Причините за бежанската криза, както 
обичайно се представят, са сътресения 
в социалния свят, идващи от различни 
военни действия на различни места, 
които “произвеждат” бежанци.

Основен “носител” на кризата, т.е. реа-
лизиращият кризисността на система, 
се явяват бежанците или, както иначе се 
представя - “бежанската/ите вълна/и”, 
“потокът”, “натискът” и пр.

След формирането си, носителят изми-
нава някакъв път или маршрут и влиза 
в някакви взаимодействия по грани-
ците на държавите, през които пре-
минава.

В зависимост от развитията на грани-
цата, субектите (или субектът) се озо-
вават на дадена (нечия) територия, 
където, независимо от това колко дълго 
ще стоят и с какви намерения, биват 
посрещнати от различни актове на 
приемане или неприемане.

Като втори компонент идват опреде-
лени реагиращи на цялата ситуация по 
определени начини субекти. В случая 
на бежанската криза, това са национал-
ните правителства, наднационалните 
организации, различни колективни 
субекти и отделни лица.

Ако описаното дотук е тривиална логика 
на схващане на бежанската криза, то как 
това схващане се представя от меди-
ите? Какво се (раз)казва и показва за 
различните ѝ компоненти, как в дейст-
вителност се представя бежанската 
криза в съпоставка с тази логика?

Изложените по-долу “разкази” за раз-
личните “компоненти” на бежанската 
криза не са съвършено отграничими 
едни от други, а напротив - те посто-
янно се преплитат в медийното съдър-
жание. Все пак заглавията, структурата 
на текстовете, честотата на поява на 
една или друга тема или на един или 
друг субект позволяват да се отделят 
определени дискурси.

Стрес

Причините

Публикациите, занимаващи се изрично 
с причините за бежанската криза, със-
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тавляват много малка част от общия 
брой - едва 1,24%. Тъждеството между 
“причини за бежанската криза” и “при-
чини някой да потърси убежище в друга 
страна” е принципно проблематично, 
но разликата рядко се обговаря.*

Според популярното схващане, причи-
ните за бежанската криза са свързани 
изключително с война - например, по 
данни на ВКБООН, над 8 млн. души са 
разселени в Сирия в следствие на вой-
ната, други 4 млн. сирийци са разселени 
в Турция и пр. И в посочените 1,24% 
от публикациите те до една говорят 
именно за тази причина - за война и 
бежанци като причина и следствие.

В същото време, Сирия, разбирана като 
основен център на военните действия 
в Близкия изток през последната поне 
една година, се появява озадачаващо 
рядко в основния фокус** на медийното 
съдържание - в едва 1,4% от общия 
брой разгледани публикации.

*  Може да се направи сравнение между след-
ните позиции на Даниел Митов и Росен Плевнелиев, 
от една страна, и на Ангела Меркел, от друга.

**  Под “на фокус” тук, а и в следващите страници, 
се разбира, че дадената тема, въпрос, субект и пр. 
са централни за дадения набор от публикации - те 
започват с тази тема, въпрос или субект и/или ги 
разглеждат по-обстойно от останалите обекти на 
интерес в тях.

Честота на поява на страните във 
фокус  За интерактивно изображение 
натиснете тук.

Следващата по честота на появата си 
като страна, в която конфликти при-
нуждават хората да търсят убежище 
другаде, е Афганистан, на фокус в 0,7% 
от всички публикации. При това пове-
чето от тези публикации (4 от 5) се раз-
полагат около 16 октомври, когато се 
разигра ситуацията с простреляния на 
българската граница афганистанец.

Оценките за това доколко в Афганис-
тан може да се говори за война като за 
причина за бягство обаче се оказват 
противоречиви - от недвусмислени раз-
кази на афганистанци, през коментари, 
в които се говори малко за сражения 
и повече за заетост, та до анализи, че 
“Афганистанците не са бежанци, а ико-
номически мигранти”. Т.е. макар афга-
нистанците да са считани за една от 
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най-големите по численост групи сред 
бежанците, от разгледаното съдържа-
ние не става ясно дали причините за 
тяхното бягство са свързани с военни 
действия или с нещо друго.

Впечатление прави и една прогноза, 
че “[с]ледващата мигрантска вълна 
иде от Ливан” - „Тази страна винаги 
е била най-нестабилната в региона. 
Освен това безработицата е значи-
телна (около 20 процента, бел. АФП), а 
държавният дълг е прекомерен. Това е 
опасна комбинация.” “Винаги” може би 
реферира към гражданската война от 
1982 и нейните “призраци”, но, подобно 
на горецитирания коментар за Афганис-
тан, и тук нестабилността не е назована 
(напр. т. нар. “Криза с боклука”, започ-
нала това лято), като за сметка на това 
безработицата е ясно конкретизирана.

Не се споменават изрично други 
страни, в които да се развиват сражения, 
принуждаващи населението да търси 
изход. Не се говори за репресиите на 
властта, протестите на гражданите или 
действията на ИДИЛ в Ирак- страната 
фигурира единствено в изброяване 
редом с други страни и в определени 
числа на прииждащите бежанци или 
на тези, които европейските държави 

ще си “преразпределят”.* Подобно е 
положението с Еритрея, където само 
допреди три години имаше конфликти 
с Етиопия и за чието античовешко пра-
вителство ООН предупреждава активно 
поне от четири години насам. И това 
са само страните, от които се счита, че 
произхождат най-многобройните групи 
бежанци.

От разказа за причините за бежанската 
криза (в частност, хора да напускат род-
ните си места и да търсят живот дру-
гаде) остава впечатлението, че домини-
ращи са две предпоставки, необходими, 
за да може изобщо някакви причини 
да попаднат във фокуса на медийното 
съдържание. Едната е, причината 
изобщо да е война, а втората - войната 
да е достатъчно мащабна (и в нея, може 
би, да е съсредоточен международният 
интерес). Страни, раздирани от локални 
конфликти, както се видя, не са разгле-
дани по същество. Не са разгледани и 
случаи, в които властта систематично 
извършва репресии срещу определени 
групи от населението, обособени по 
религиозен, расов, политически или 
друг признак (макар това ясно да е 
назовано като критерий за дефиници-
ята на това какво определя статуса на  

*  Особен и единствен случай е тази статия за 
иракски християни.
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бежанеца в чл. 1 (2) на Конвенцията и 
факултативния протокол за статуса на 
бежанците на ВКБООН)

Докато политическите лидери, както е 
показано по-долу, редовно призовават 
за “борба с причините”, тези причини 
остават едновременно неясни и рядко 
представяни. Изглежда, че в медий-
ното съдържание се работи по-скоро 
с “едри” образи, нещо като “има война 
в Близкия Изток, най-вече в Сирия”, и 
това сякаш се приема за достатъчно и 
очевидно становище, за да продължи 
разказът нататък.

Бежанците

23% от разгледаните публикации се 
фокусират изрично върху различни 
характеристики на субекта, “носещ” кри-
зата - бежанците, бежанската вълна, 
бежанския поток и пр.

Характеристиката, представляваща 
най-голям интерес в анализираното 
медийно съдържание, е броят на бежа-
нците - в около 22% от публикациите 
това е водещото описание. А това коли-
чество, както се оказва, има значение 
по различни начини.

От една страна, броят е важен чисто 

статистически или демографски.* От 
друга страна, броят на бежанците има 
значение като прогноза.** После, броят 
сякаш е важен, доколкото има отноше-
ние към мерките, които трябва да бъдат 
взети и необходимия за тях ресурс.*** 
Числеността на дадена група хора често 
се представя като толкова голяма, че, в 
кризисния контекст, добива описание 
на природно бедствие**** или на война 
сама по себе си.***** Не на последно място, 
броят е важен и доколкото изгражда 
престиж на властта - от “хващането” 
на даден брой мигранти,****** през при-
емането на даден брой, та до спасява-
нето на определен брой. Сякаш, след 
като е “разчела” вярно статистиките и 
прогнозите, след като е предприела 
адекватни мерки и в крайна сметка е 
удържала на стихията, властта може 
да празнува малки победи във вой-
ната. Новините понякога добиват вид 
на военни комюникета.

*  напр. тук, тук и тук

**  напр. тук, тук и тук

***  напр. тук и тук

****  напр. буря, наводнение

*****  напр. тук, тук, тук, тук и тук

******  напр. тук и тук
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Източник: flickr.com, лиценз, black&white filter applied

Друга много често срещана характе-
ристика на бежанците е всъщност едно 
непрестанно уточнение, имплицирано 
чрез контекста на отделните публика-
ции, а именно - кой е бежанец, кой е 
мигрант и кой е “нелегален”? Показа-
телна в това отношение е серия от три 
публикации на Dnes.bg, качени в период 
от четири дни в края на м. август.* От 
едната страна е представен бежане-
цът, от другата - (икономическият) миг-
рант и накрая се посочва нелегалният 

*  1, 2, 3

имигрант. Но какво точно се влага във 
всяко понятие отвъд определенията, 
дадени в третата публикация?

Объркване цари в огромната част от 
съдържанието - напр. “(...) страната ѝ 
няма да спира никого да кандидатства 
за убежище, след като хиляди мигранти 
(...)”; или (заглавие) “Тълпи от бежанци 
наводниха Мюнхен” и (начало на същата 
публикация) “Над 15 000 мигранти, пре-
димно бежанци от Сирия (...)”; “България 
ще трябва да приеме около 1500 нови 
бежанци тази година според предло-
жените нови квоти за имигрантите 
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(...)”; а налице е и “Повече от четири 
хиляди бойци на организацията Ислям-
ска държава са проникнали на терито-
рията на Европейския съюз като миг-
ранти“. Волен Сидеров отива по-далеч 
от Даниел Митов и Валери Симеонов, 
казвайки “не става дума за бежанци, а 
за нелегални имигранти.” Още повече 
объркване внася твърдението, че “[н]
ай-много нелегални имигранти идват 
от Сирия”, макар тя да се спряга за 
основната страна-източник на бежа-
нци. Явно, противно на публикацията 
на Dnes.bg от 27 август, “мигрант” не е 
тъждествено на икономически или на 
трудов мигрант, a e по-скоро понятие, 
което е едновременно и достатъчно 
неутрално (като за често повтаряне и 
изреждане в статистики), и дава дос-
татъчна легитимност на изказванията 
на политиците, въпреки че не се дава 
яснота какво обозначава. Колкото до 
“нелегалните имигранти”, понятието 
се използва все пак в по-ограничени 
контексти, най-вече когато става дума 
за отразяване на състояли се наруше-
ния на закона, а в единствено число 
“нелегален имигрант” се среща само 
в отразяването на случая с убития на 
българската граница афганистанец, при 
това в повечето публикации по темата.

Неяснотата “кой какъв е и защо” може 
би отваря възможността за следващата 

нееднозначна характеристика на бежа-
нците. Сред публикациите значително 
внимание се отделя на въпроса каква 
част от тях е вероятно да са не хора, 
нуждаещи се от убежище, а “джиха-
дисти”, “ислямисти” и “терористи”. 
Осем статии, разположени в периода 
28 август - 14 октомври, акцентират 
изключително върху този проблем. 
Първата* и последната изразяват ясни, 
но напълно противоречащи помежду 
си позиции - от “вероятността е малка” 
до “наводнена от джихадисти”. Виж-
дат се още две крайни позиции,** две 
публикации за затягане на контрола*** 
и една публикация, представяща раз-
следване на Daily Mail.**** Добро обоб-
щение на отразените в разгледаното 
съдържание позиции и преобладава-
щото объркване може да се направи 

*  1, 2 - разглежда се едно и също съдържание, 
предадено от “Ройтерс”, но разликата в заглавията 
прави впечатление

**  “Над 4 000 ислямисти проникнали в ЕС” (отъ-
стват доказателства за твърдението, а и още във 
втория абзац на текста темата се сменя) и “джиха-
дисти превземат Европа!”

***  В Белгия и за колебания в граничната поли-
тика в САЩ - все поради опасения от потенциално 
навлизане на терористи.

****  Според което турски фалшификатор на пас-
порти твърди, че бойци на Ислямска държава са 
негови чести клиенти.
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със следния цитат от ген. Румен Мила-
нов: “двата проблема - тероризъм и 
бежанци, донякъде се припокриват, но 
не са тъждествени.”

По отношение на друга “черта” на бежа-
нците  сред разгледаните коментари и 
отразявания съществува пълно еди-
нодушие, а именно, че те (бежанците) 
принадлежат към друга култура. 
Едни (като Виктор Орбан) спрягат този 
аргумент като причина за отказа на 
държавата да приеме бежанци на своя 
територия. Други базират на този мотив 
условията, срещу които са готови да 
приемат едни, но не и други бежанци, 
както и условията за точно определен 
брой. Трети* изтъкват различието 
между културите като обстоятелство, с 
което приемащите общества трябва да 
внимават в процеса на интегрирането 
на бежанците. Тези “степенувания” в 
отношението към различието ще раз-
гърна по-надолу.

Но един друг аспект на междукултур-
ното различие прави особено силно 
впечатление. Според социолога Анд-
рей Райчев, „[б]ългарите - неприятно 
е да се каже, но това е обективен факт 
- схващат имигрантите в страната 

*  като този коментар в DW или като Лех Валенса

си като вид „цигани“”. Както показва 
анализът на публикациите, това при-
покриване на образите на циганите и 
бежанците съвсем не е просто свършен 
факт в “манталитета” на българите, но 
и тъждество, което медиите и властите 
ефективно насърчават. В разгледаното 
съдържание всички познати стере-
отипи за циганите фигурират и като 
черти на бежанците.

“Бежанците са мързеливи.” В същия 
коментар Андрей Райчев казва: “Когато 
емигрант отива в САЩ, той отива да 
работи (...). Когато емигрант отива в 
Европа, той търси социални помощи.” 
Това изказване, в контекста на основ-
ната за статията тема, се опитва да под-
скаже, че бежанците идват в Европа, за 
да получават “помощи”, без да рабо-
тят - също като циганите. Потвържде-
ние за това съждение получаваме от 
Валери Симеонов (”Те търсят социал-
ните системи на осигурена Европа”), от 
България (където желаещият бизнес и 
нежелаещите бежанци не успяват “да 
се срещнат”), от Италия (“Парите на 
италианските данъкоплатци изтичали 
в казината”) и др.

“Бежанците не спазват правилата.” Спо-
ред президента Росен Плевнелиев, „Ако 
бежанците знаят, че се спазват пра-
вилата, те не искат да идват тук. Те 
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отиват там (...), където правила няма.” 
Верица Спасовска пък, в духа на DW, 
подкрепящ интеграцията на приетите в 
Германия бежанци, намеква, че, ако те 
искат да останат, трябва да отвикнат от 
живот без правила (или поне от живот 
с нехуманни правила). В друг коментар 
за DW Александър Андреев обяснява 
защо въпреки цялото им добро жела-
ние и социален статус, трудностите на 
културните различия по-скоро рано, 
отколкото късно тласкат младите мъже 
сред бежанците към нарушаване на 
правилата и агресия. Германският 
министър на вътрешните работи също 
е разтревожен от спадащото уваже-
ние към правилата сред бежанците. И 
трябва да добавим множество статии, 
отразяващи сбивания, сблъсъци с орга-

ните на реда и други, някои от които 
ще бъдат цитирани по-надолу.

“Бежанците са мръсни” и оставят след 
себе си “страшна мизерия”, става ясно 
от коментар на Dnes.bg за преминава-
нето им по дадени маршрути. Според 
друга публикация, дори луксът се пре-
връща в мизерия.

Накрая, Райчев може да ни предложи 
цитат, който добре обобщава разглеж-
даното тъждество между цигани и бежа-
нци: „Бежанците виждат ситуацията 
на континента ни така - има голи жени 
и дават безплатна храна. Те са дошли 
у вас и не просто цапат, а се карат и 
се бият.”

flickr.com, лиценз, black&white filter applied
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Изглежда, че стресът, причиняващ кри-
зата, напълно се припокрива с образа 
на бежанците. Стресът в системата се 
явява не просто извънредната мигра-
ция, а е лицето на самите мигриращи. 
Със своята численост, идентичност и 
поведение, техният образ във всяка 
една точка от времето и простран-
ството въплъщава криза - по лагери, 
градове, пътища….

На път

В 11,09% от разгледаните публикации 
водещата тема е свързана с придвижва-
нето на групите бежанци до избраните 
или променени маршрути или с преме-
ждията и дори трагедиите по пътя им.

Напълно споделено е разбирането, че 
откъдето и (от Близкия Изток и Африка) 
да идват, бежанците са тръгнали за 
Европа и Европейския съюз и че, в 
крайна сметка, те пристигат или ще 
пристигнат именно там (тук).*

Това разбиране се поддържа активно 
поне по две линии. Едната е, че Европа 

*  Въпреки че между 2011 и септември 2015 г. 
броят на потърсилите убежище в Европа сирийци 
например е седем пъти по-малък от броя на сирий-
ците, настанени в лагери близо до границите в 
Северна Африка, Египет, Ирак, Йордания, Ливан и 
Турция.

е “богата” и “любима”, а другата - че “те 
не искат” другаде” (особено “не искат” 
Русия, а дори и САЩ). Тези две линии 
се подсилват взаимно - от една страна 
се твърди, че самите бежанци виждат 
Европа като привлекателна, а от друга, 
че Европа има защо да се гордее, че е 
привлекателна (в сравнение с “някои 
други непривлекателни”).

Изглежда, че бежанците на път попа-
дат във фокуса на медиите, когато се 
появи информация или за някоя рази-
грала се трагедия,** или за това “колко 
струва” пътят им,*** или докато тяхното 
“блокиране” или “навлизане” някъде не 
причини неудобства.**** 

Избираните от бежанците маршрути 
или тяхната логика се появяват или в 
случай, че тези маршрути засягат по 
някакъв начин България,***** или в слу-
чай, че по тези маршрути има нещо 
извънредно.******

Ако вече, както беше показано по-горе, 
е постигнато пълно тъждество между 

**  напр. тук, тук, тук и тук

***  напр. тук, тук и тук

****  напр. тук, тук, тук и тук

*****  напр. тук, тук, тук и тук

******  напр. тук, тук и тук
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стреса и неговите “носители”, то пред-
ставения като неподлежащ на съмне-
ние техен маршрут - независимо и дори 
въпреки всички криволичения, перипе-
тии и смърт* - служи като доказателство, 
че кризата е “пред портите”...

*  Разказът за решимостта на бежанците да про-
дължават пътя си се среща на немалко места, напр. 
тук. Може да се предполага, че обилното отразяване 
на хилядите, загинали по пътя, само подсилва усе-
щането за непоколебимостта им.

Източник: flickr.com, лиценз
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На границата

11,31% от публикациите се занимават 
изрично с различни събитията по гра-
ниците на европейски държави.

Едната водеща тема е дилемата дали по 
границата е спокойно*  или неспокой-
но.** Това по същество е въпросът “дали 
на границата има някой” и ако да, дали 
появата му следва да буди тревога. За 
в случай, че на границата “има някой”, 
и особено ако има някакви опасения 
от неговото присъствие, множество 
публикации отразяват взиманите пре-
вантивни мерки - огради,*** затягане на 
граничния контрол**** и дори мобилизи-
ране на армията.***** Понякога мерките 
успяват,****** а понякога предвоенната 
обстановка се оказва недостатъчна и се 
разиграват същински батални сцени.*******

Цели 24 публикации се занимават пряко 
със случая с простреляния на българ-
ската граница афганистанец. В три ста-

*  напр. тук и тук

**  напр. тук и тук

***  напр. тук, тук, тук и тук

****  напр. тук, тук и тук

*****  напр. тук, тук, тук и тук

******  напр. тук, тук и тук

*******  напр. тук, тук, тук и тук

тии се говори за разкази на бежанци 
от преживяванията им на границата.

Отразяваните събития по границата 
изглежда, че се явяват основния нара-
тив на справянето с кризата, както ще 
се види по-долу. Най-много апели към 
властта - и от експерти, и от граждани, 
и от властимащите - се “чуват” именно 
по отношение на нея, защото това не 
са просто граници на държавите, а се 
явяват граници на обществата и култу-
рите. Ако стресът проникне през гра-
ницата въпреки всичко, това се оказва 
причина за смут и противопоставяне...

Приети и неприети

В 11,09% от разгледаните публикации 
проблемът във фокус е приемането 
или неприемането (отхвърлянето) на 
бежанци, които са се задържали в гра-
ниците на дадена (“нечия”) територия 
за по-дълго време (поне за повече от 
72 часа) по една или друга причина. 
Става дума както за институционалното 
приемане/неприемане,******** така и за реак-
циите на различни групи и субекти. 

********  По-конкретно от страна на службите, пряко 
ангажирани с въпроса - умишлено тук са изключени 
реакциите на законодателната власт или на надна-
ционалните институции, тъй като те се разглеждат 
отделно.
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Съответно, тук попадат и всички теми, 
свързани с настаняването и последва-
щата интеграция на хората.

Едно междинно състояние трябва да 
се вземе предвид преди останалото - 
когато бежанци се задържат на дадена 
територия, но по различни причини се 
счита, че нямат право на такъв престой. 
Повечето от публикациите, отразяващи 
такива ситуации, представят “срещите” 
на нелегални имигранти със силите на 
реда (5 от 7) - срещи на “задържане”,* 
на “спипване”, при бягство и при непод-
чинение. Срещите между нелегални 
имигранти и граждани се разиграват, 
съответно, преди властите да са ги 
засекли. В тези два представени случая 
развръзките са значително по-малко 
драматични и дори позитивни - кметът 
на Малко Търново оправдава сириец 
след спречкване в гората, а дядо в село 
Тракийци отвръща на “нахлуване” с 
хляб.

Във всички останали случаи бихме 
могли да категоризираме публикаци-
ите в тази група по следния начин: 1) 
такива, които представят предлаганите 
от институциите условия за настаня-
ване и бъдеща интеграция; 2) които 

*  напр. тук и тук

демонстрират “случването” на прес-
тоя и/или интеграционния процес, вкл. 
някои актове на помощ и подкрепа или 
на “затруднения” в интеграцията - раз-
лични “културни препятствия”, реакции 
на отхвърляне от страна на “местните” 
или дори сблъсъци между групи хора; 
и накрая 3) истории на вече състояла 
се интеграция.

Първоначалното настаняване на бежа-
нците по места е представено като дра-
матичен въпрос. Когато не могат да 
бъдат предоставени “нормални” усло-
вия, се използват кораби и стадиони, 
а в други случаи самите бежанци се 
твърди, че “денормализират” условията 
и дори превръщат лукса в мизерия. 
Не отсъстват опасения на властите от 
санитарни кризи и разпространение на 
болести.** В други случаи институциите 
осигуряват места за настаняване, които 
после се оказват празни.***

По-интересен е разказът за правилата 
на настаняването - напр., обществе-
нополезен труд срещу настаняване. 
DW са по-старателни в това отноше-
ние - от позицията си на изразител на 

**  напр. тук и тук, макар да не става ясно за каква 
част от тази потенциална опасност отговорни са 
властите и за каква - хората

***  напр. тук, тук и тук
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http://www.dnes.bg/stranata/2015/09/29/bejanskite-ni-centrove-zapylneni-na-48.277963


общественото мнение в Германия те 
припомнят, че там се живее според 
строги, но хуманни и напредничави 
правила, имплицирайки, че за бежа-
нците познати са единствено “другите” 
правила - назадничави и нецивили-
зовани. Това припомняне напълно 
отразява и позицията на една немска 
община, а и, както ще се види по-долу, 
на официалната власт.

Много публикации се занимават с това 
как протича престоят и/или интегра-
цията на бежанците в “приемащите” 
общества.

Оценките за интеграцията като такава 
- дали е за добро или не - варират, но 
се представят в две основни перспек-
тиви - икономическите ползи за “при-
емащите” общества и това доколко 
интеграцията изобщо е възможна или 
желана в културен план. От една страна, 
“[н]е само от морални съображения, а 
и заради собствените си интереси” oт 
Европа се очаква да направи повече 
и “да си даде шанс”, давайки шанс на 
бежанците. За други тези икономически 
ползи са съмнителни, а от България 
властите потвърждават това.* DW пък 
предлагат коментар, обобщаващ мне-

*  напр. тук и тук - статии, имплициращи неже-
ланието на бежанците да работят

нията на много други, включително на 
много представители на властта, че 
културната интеграция всъщност ще 
навреди на “Западния ред”.

В някои случаи престоят на бежанците 
се представя недвусмислено като неу-
добство за порядките и живота на “мест-
ните”,** а в други озадачено се комен-
тира нежеланието на бежанците да се 
ползват от предоставените условия.*** 
Седем статии описват бъдещата иконо-
мическа и културна интеграция на бежа-
нците като “изпитание” или “предиз-
викателство” чрез различни примери, 
но прави впечатление, че всички те се 
отнасят до Германия.

**  напр. тук и тук

***  напр. тук, тук и тук
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Tранспарант от демонстрация в Хамбург за промени в миграционната политика, 
януари 2015. Източник: flickr.com, лиценз

Честото говорене за предизвикател-
ствата на интеграцията (без дотук да 
са представени позициите на офици-
алната власт, където коментарите в 
тази посока са доста повече) резонира 
с множеството представени случаи 
на различни инциденти в местата за 
настаняване на бежанците - пожари 
и палежи,* сблъсъци с полицията** и 
коментари за поведението на самите 

*  напр. тук, тук, тук и тук

**  напр. тук и тук

бежанци.*** На фона на представяните 
антиимигрантски настроения на страх и 
омраза тези случаи изглеждат напълно 
логични.****

И докато отразените ксенофобски и 
расистки прояви се явяват реакции на 
големи и понякога организирани групи 
хора, актовете на подкрепа и солидар-
ност са единични,  персонални и дори 

***  напр. тук, тук и тук

****  1, 2, 3, 4, 5, 6
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http://www.dnes.bg/eu/2015/09/16/merkel-i-bejancite-dostatychno.276787


хаотични.* Отсъства всякакво отразя-
ване на иначе съществуващи организи-
рани или поне големи групи, заемащи 
позиции или извършващи дейности в 
подкрепа на бежанците.**

Две истории на мигранти,*** заселили 
се в Европа преди години, се появяват, 
сякаш за да уверяват, че, макар цената 
да е висока и шансовете за добро раз-
витие - неголеми, “интеграцията” не е 
causa pеrduta. Тя е възможна, но при 
две условия - ако мигрантите са обра-
зовани и усърдни и ако се съобразят 
с търсенията на бизнеса. Разкази от 
името на бежанци се срещат в само 
една друга статия -  на двама сирийци, 
които твърдят, че нямат нужда, а и не 
искат да работят.

Като цяло, присъствието на бежанците 
на европейска територия е в огромната 
си част представено като нежелано - 
веднъж имплицитно чрез нежеланите 
поведения на самите бежанци и изобщо 

*  напр. тук, тук и тук

**  като демонстрациите при тунела под Ламанша 
в началото на август, в Лондон през септември или 
пък групата Calais Migrant Solidarity, а и шествието в 
София на 12 септември, за да дадем някои примери

***  на Рагхад и Али

през отразяването на нарушения на 
обществения ред, и веднъж през реак-
циите на местните жители (притеснени 
от нарушенията на реда и бъдещите 
перспективи за живот заедно). Тази 
идея за “нежеланост” се стабилизира 
окончателно в последната и най-голяма 
част от разказа за бежанската криза...

II. Реакции, мерки, власт

Както беше посочено в началото, 
“срещу” стреса, провокиращ кризата, 
застават онези субекти и реакции, от 
които зависи бъдещото справяне или 
несправяне с кризата.

Следващите страници представят раз-
личен обект на анализ - докато по-горе 
се изследваше за какво, колко и как се 
говори, то тук ще се занимаем преди 
всичко с въпроса “Кой говори?” Или 
по-точно - на кого е предоставена три-
буна и какво се казва от нея.**** Субектите, 
на които “е дадена трибуна” в различ-
ните статии са категоризирани при-
близително по обществени сектори 
и по групи, имащи пряко отношение 

****  Трябва да се има предвид, че не във всички 
публикации непременно се дава думата някому. 
Общият разглеждан брой публикации в тази точка 
е 382.
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към бежанската криза - бизнес среди, 
църква и духовенство, граждани на 
европейски страни, представители на 
интелигенцията и културната сфера, 
граждански сектор (и по-специално, 
неправителствени организации), бежа-
нци, експерти и институционална власт.

От изброените, “на бизнеса” думата 
е дадена най-рядко - в едва шест ста-
тии. Той присъства много повече като 
абстракция, в смисъла на важна среда 
и система. Често изглежда, че един от 
ключовете към справянето с кризата 
е именно в бизнеса или по-точно в 
работодателите, които са описани като 
напълно готови да наемат на работа 
и повече, и по-малко квалифицирани 
бежанци, сякаш тези хора (работодате-
лите) не са засегнати по никакъв начин 
от настроенията в обществото.* Пер-
сонално бизнесът се олицетворява в 
много редки случаи, но винаги в пози-
тивен план и от изключително богати 
благодетели - египетски или норвежки 
милиардер или пък от Марк Зукербърг. 
Отделно и в различни контексти са спо-
менати компанията “Евростар” и един 
фалшификатор на документи за само-
личност.

*  напр. заглавието “Въпреки страховете на 
европейците, бизнесът приветства приемането на 
бежанци” в Дневник

В осем статии са отразени позиции и 
изказвания на духовенството и църк-
вата.

. Съществено е, че са представени само 
християнски духовни лидери и свеще-
ници. Прави впечатление, че католиче-
ската църква се явява “по-приемаща” 
и отворена към бежанците** от право-
славната.***

Следващи по честота на появата си 
субекти (в 2,4% от публикациите), взи-
мащи отношение към бежанската криза, 
са  граждани на различни европей-
ски страни. Техните реакции са от два 
типа - реакции на отхвърляне, страх и 
тревога, и реакции на солидарност и 
подкрепа за бежанците, със значителен 
превес на първите (осем към три). И тук 
прави впечатление, че в сравнение с 
недоволството и страховете на големи 
групи хора (жители на градове, на села, 
протестиращи, ултраси), актовете в 
помощ на бежанците са спорадични 
и индивидуални (сватба, къща, хляб).

Интересни са позициите на интели-
генцията, представяни приблизително 

**  напр. тук, тук и тук, а и англиканската

***  Макар и становището за неприемане на нови 
бежанци в България изглежда предизвиква полемика 
дори сред пряко ангажираните, напр. тук, тук и тук
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също толкова често, колкото и тези на 
“гражданите”. Тук попадат хора най-
вече от академичните кръгове, двама 
писатели и един режисьор. Огромната 
част от изказалите се интелектуалци, по 
силата на “познавателния им хоризонт” 
и обществената им роля, говорят за 
същността и ценностите на Европа, за 
това кое е цивилизовано или се включ-
ват на няколко места с кратки изрече-
ния-анализи на общественото мнение. 
Изглежда, че за всички тях кризата е 
обективен факт, и преобладаващите им 
критични коментари са насочени към 
политиките в Европа - доколко адек-
ватни са те на кризата. От казаното 
остава силно впечатление, че европей-
ската политика се намира в решаващ 
момент, от който зависи дали ще се 
съхранят ценностите, наследството и 
единството на Европейския съюз или 
напротив - ще се стигне до разпад и 
загуба на идентичност.

Следващи са експертите, на чиито 
мнения са посветени 3,5% от публи-
кациите. Става дума за фигури, раз-
познати и назовани от самите медии 
като експерти и за статии, разглеждащи 
изрично мненията на даден експерт. 
Седем публикации отразяват позициите 
на експерти по сигурността, като само 
в две от тях коментарът призовава за 

спокойствие.* Останалите коментари 
се обединяват по две линии - че евро-
пейските лидери трябва да действат 
по-трезво и твърдо, и че трябва да се 
има предвид, че половината бежанци 
всъщност са икономически мигранти.** 
Другите експерти - предимно предста-
вители на социалните науки - се фоку-
сират върху слабостта на европейската 
миграционна политика по отношение 
на бежанската криза и алармират за 
опасността от разпад на европейското 
единство и идентичност.***

Или с други думи, от гледна точка на 
позициите им спрямо бежанската криза, 
“интелигенция” и “експерти” са на прак-
тика неразличими.

Публикациите, отразяващи реак-
ции на гражданското общество и 
неправителствените организации, 
съставляват 4,13% от общия брой. В 
тях, макар “включванията” да са спо-

*  Отразяващи всъщност едно и също съдър-
жание от международните медийни агенции - че 
опасността сред бежанците да има терористи е 
малка. 

**  1, 2, 3, 4, 5

***  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Известно изключение е Иван 
Кръстев, който критикува специално “източноевро-
пейските общества и правителства” в “дефицит на 
състрадание”.
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радични и кратки, ясно се открояват 
две от функциите на т.нар. Трети сек-
тор - хуманитарната и като коректив на 
властта, съответно в 10 спрямо 7 пуб-
ликации. Интересното е, че критиките 
към властта* са само в тази плоскост, в 
която европейската политика се пред-
ставя от гражданите и организациите 
като твърде “отворена” към бежанците 
и безотговорна към бъдещето на евро-
пейската култура и живот на местните 
жители. Разказ, който срещнахме вече 
и сред представителите на интелиген-
цията, и сред експертите.

В 4,9% от публикациите думата е дадена 
на самите бежанци. Техните комен-
тари за случващото се са обикновено 
кратки, а често и преразказани. Пър-
венец по брой статии, разглеждащи 
изрично разговори с бежанци, е Днев-
ник. Прави силно впечатление, че запи-
таните хора “говорят само” и един-
ствено за себе си. Вероятно за това 
са попитани - най-често за условията 
и ситуацията им към даден момент и 
по-рядко за историята на бягството, 
пътя и очакванията им. Не присъства 
нито един коментар от бежанец върху 
политическата обстановка или нито 
едно мнение за политиките на прие-

*  Като изключим Амнести Интернешънъл и 
няколко кратки коментара на отделни актвисти

мащите страни, ако изключим какво 
очакват и са чували за дадена страна.**

Най-много и най-често трибуна в разгле-
даните публикации е дадена на инсти-
туционалната власт - 75,65% или в 
289 от 382 публикации*** (или 50,88% 
от общия брой). Сред тях силен превес 
имат законодателната власт и партиите 
(209), за сметка на наднационалните 
организации. Тук фокусът попада върху 
изказванията на официалните лица 
на правителствата, законодателните 
органи, президенти, различни партии 
и институции.

**  Най-вече Германия, очакванията към която 
винаги изглеждат наивни в контекста на статиите. 
Другите представени коментари на бежанци се отна-
сят до случаи, в които те очакват лошо отношение 
на нечия граница

***  382 са всички публикации, в които “думата 
изрично е дадена” на определен субект с позиция 
по проблеми, свързани с бежанската криза.
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Честота на “даване на дума” по сектори и заинтересовани страни. За интерактивно 
изображение натиснете тук.

За България най-цитираният политик 
е премиерът Бойко Борисов (в 14 от 
публикациите). Той се изказва в духа на 
кризисност на ситуацията,* като съще-
временно затвърждава усещането за 
“война”. Солидарен е със страховете на 
“нормалните хора” от бежанската вълна, 
защото “и Борисов е човек”, и явно от 
нормалните хора се очаква да се стра-
хуват. Министрите от правителството**, 
а и президентът Плевнелиев, извън ста-
новищата им по актуални към дадените 
моменти въпроси, лавират постоянно в 
рамките на две двойки противополож-
ности - сигурност срещу солидарност и 

*  напр. тук и тук

**  Даниел Митов (8),  Меглена Кунева (7), Румяна 
Бъчварова (6), Николай Ненчев (5), Таньо Танев и 
Ивайло Калфин. Владислав Горанов пък обявява, 
че “бежанската вълна натоварва бюджета”.

криза срещу справяне с кризата.*** Обе-
диняват се и около две други линии - 
разликата между бежанци и икономиче-
ски мигранти, от една страна, и призиви 
за борбата с причините за бежанския 
поток, от друга (начело с президента). 
Министрите, отговарящи за социални 
въпроси (Калфин и Танев) се появяват 
само два пъти - веднъж чисто статисти-
чески и веднъж, за да се коментира про-
блемът с различието между културите. 
Убеждението, че е необходима борба с 
причините за бежанската криза се спо-
деля и от националистите,**** като за тях 
е особено важен вече разглежданият 
мотив за слабото европейско лидерство 

***  Като “справянето” се представя като гордост 
(напр., тук, тук и тук) и дори “заслужаване на геопо-
литически придобивки”.

****  напр. тук и тук
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и опасността от разпад на Европа при 
продължаващи неадекватни политики.

Сред чуждите лидери най-отразяван 
е германският канцлер Ангела Мер-
кел (в 23 от публикациите), следвана 
от унгарския премиер Виктор Орбан и 
турския премиер Ахмет Давутоглу (с по 
6 публикации).

Източник: flickr.com, лиценз

Забелязват се геополитическите роли 
на различните държави по отношение 
на бежанската криза. Става дума за про-
тивопоставянето между приемащите 
и неприемащите страни (водени от 
Германия срещу Унгария и Русия, а 
за лош пример се дават и арабските 
страни от Залива) и приемащите и 
неприемащите региони (Западна 
срещу Централна и Източна Европа). 

Тези противопоставяния имат и друга 
интерпретация, която разширява двата 
полюса - склонните към преговори 
(напр. Великобритания и САЩ) и отказ-
ващите да преговарят (Хърватия, Сло-
вения, Словакия, Полша и др.) за това 
коя страна колко бежанци да приеме. На 
международния терен през целия раз-
глеждан период се разиграва сложна и 
драматична игра, отразявана в отваря-
нето и затварянето на граници (“само 
бягащите от война” и с внимание към 
потенциални терористи), релокация на 
хора на квотен принцип и пр. На много 
честите изказвания, гравитиращи около 
темата за културното различие и опас-
ността пред европейските национални 
идентичности на управляващите,* про-
тивостои отчетливо единствено Гер-
мания, водена от Ангела Меркел. При 
това Германия заема героичната си 
позиция** от един момент нататък - едва 
от началото на септември. Изглежда, 
че след като Меркел обяви, че бежан-
ската криза е по-голяма от кризата с 
Гърция, тя на практика задвижи на още 
по-бързи обороти говоренето и усеща-
нето за криза.

В тази международна обстановка Бъл-

*  напр. тук и тук

**  уверено отхвърляща критики дори у дома, 
напр. тук
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гария се явява като пример - следва 
всички правила, готова е и да приема 
бежанци, и да преговаря, строго и вни-
мателно регулира кризата чрез грани-
ците и според силите си.

Наднационалните институции в 
лицето на структурите на Европейския 
съюз и на ООН се появяват в 45 от 
разглежданите публикации. Докато ряд-
кото отразяване на ООН е по-скоро, за 
да диагностицира някаква ситуация,* 
представителите на структурите на ЕС 
не казват нищо различно от вече опи-
саните водещи позиции на национално 
и международно ниво.

II. Има ли криза без разказ 
за криза?

Какво излиза от разказа за същността на 
бежанската криза, какъвто го срещаме 
в разгледаните медии? 

Първо, че между двата основни компо-
нента на кризата (каквато евентуално е 
тривиалната представа за нея) - стрес, 
причиняващ криза в една сложна сис-
тема, и субекти в системата, реагиращи 

*  чрез статистики и в изключителни случаи 
чрез ангажиране с позиции, най-вече от ВКБООН 
в България - тук и тук

на този стрес по някакви начини - раз-
казът отдава много повече внимание 
на реагиращите и техните реакции.

Второ, че стресът в тази криза са всъщ-
ност живи и истински хора, окрупнени 
в “едри субекти”, описвани в големи 
числа, като природни бедствия и т.н., 
а не някакъв физичен или абстрактен 
фактор.

Трето, че в разказа за бежанците се 
акцентира много повече на това какви 
са те, отколкото на това защо са в поло-
жението, в което са, или на някакъв 
действително плуралистичен дебат за 
бъдещите възможности. Сякаш обра-
зът на бежанците е такъв, че да поз-
воли “изкарването им от системата” - те 
са външни, различни и нежелани, и 
въпреки това настоятелното им при-
съствие “е факт”, с което причиняват 
стрес и дори се превръщат в самия 
стрес.
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Източник: flickr.com, лиценз

По-горе опитах да дефинирам “криза” 
като “такова състояние на една сложна 
система, при което тази система функ-
ционира недобре поради висок стрес, 
и че в следствие на това недобро функ-
циониране се очакват негативни или 
може би дори пагубни последици за 
системата.”

Една друга дефиниция е, изглежда, 
много по-подходяща за случая. Етимо-
логията 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 и да се действа съответно. 
Така акцентът на кризисната ситуация 
се отмества от причините за кризата 
върху вземането на решение и върху 
самите субекти, вземащи решения.

И действително, разгледаното съдържа-
ние демонстрира, че бежанската криза 
много по-малко “се показва” от медиите 
и много повече се коментира от взе-
мащите решения (с помощта на меди-
ите). Излиза, че представата се гради 
повече през коментиращите кризата 
и най-вече през коментиращата власт, 
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отколкото през живите хора и истории, 
на които е приписана.

От всички статии, в които изрично се 
дава думата на някакъв субект, в 75% 
от случаите това е институционалната 
власт в ролята ѝ на вземаща решения. 
Това са все авторитетни фигури, въплъ-
щаващи политиката на обществата, така 
че тяхната дума има огромна тежест 
във формирането на представата ни за 
кризата. Техните изказвания могат да 
бъдат изцяло сведени до две основни 
теми - опасности и справяне с опасно-
стите. Опасностите, както се вижда от 
броя на “включванията” им в медиите, 
не се дефинират от гражданите, а от 
властта. А веднъж щом опасностите са 
дефинирани, справянето с тях, бидейки 
по принцип в ръцете на институциите, 
позволява властта или да легитимира 
позициите си пред обществото,* или да 
“придърпа” към себе си още обществен 
ресурс - политическа подкрепа, финан-
сови средства и пр., така че занапред да 
осъществи обещанията си за по-добро 
справяне. 

Както се видя, твърде често експертите 
и интелигенцията допълнително леги-

*  Хвалейки се със спрения или приетия брой 
бежанци - в случая няма значение - взетите решения 
са довели до високи резултати.

тимират тази власт. Техните критики в 
нито един от случаите не коментират 
конкретни актове на властта, а цялостно 
я проблематизират, говорейки за “раз-
пад”, “капан” и пр., утвърждавайки по 
този начин, че предизвикателството е 
голямо и изходите, като във всяка криза, 
са два - пълно справяне или пълен 
провал. Всяко справяне с отделно 
конкретно проявление на кризата дава 
основание на експертите и интели-
генцията да коментират, че “властта е 
успяла” или че “се осъзнава”, но пози-
цията им на “просветен коректив” само 
укрепва тази власт още повече.

В този смисъл противоречията и неяс-
нотите между различни разкази и пози-
ции, описани по-горе, също се явяват 
не пречка, а напротив - значим фак-
тор за легитимирането на властта. Тези 
неясноти позволяват гъвкавост във 
времето и интерпретациите, докато 
натрупването на отразените становища 
само не формира определен дискурс. 
Такъв пример е затвърждаваната, но 
останала докрай неясна разлика между 
бежанци и икономически мигранти. 

Колкото до самата разлика, тя сякаш 
остава просто функция на “границата” 
- демонстрация, че някакъв критерий 
за допускане съществува, че властта 
упражнява контрол по границите си. Но 
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ако тя не се чувства длъжна да дефи-
нира ясно и публично минималния кри-
терий, какво я задължава да не действа 
произволно?

Изключително рядката поява на спря-
ганите като стресов фактор бежанци и 
битовите въпроси, на които отговарят; 
окрупняването и оприличаването им на 
маса или природно бедствие; спорадич-
ните, редки и често преразказани лични 
истории;* отсъствието на същински 
разказ за проблемите в страните им 
на произход и представянето на огра-
ничен брой страни; маргинализацията 
им на база различната им култура и 
(не)цивилизованост (вкл. приликите 
с циганите), гордостта от “избора” им 
на Европа - всички тези дискурси поз-
воляват превръщането на бежанците 
в обект, а не субект на политическите 
процеси. Те са толкова безгласни по 
отношение на миграционната поли-
тика, колкото на всяка една граница, 
до която достигат. А и излежда, че в 
реалната им ситуация те нямат думата 
повече, отколкото я получават в меди-
ите - обекти на произволните дефиници 
и действия. Неприятната квотна игра 
на релокация на бежанците, която дър-

*  вж. Попова, Снежана. (2014). “Медийният 
разказ за бежанци”, в “По стъпките на другия”, С., 
Просвета

жавите играят, е най-яркият израз на 
това обективизиране на хората. Дру-
гият е в постоянното дисциплиниране 
на границите - “борбата с причините”, 
“бежанците да се връщат и да се бият”, 
изграждането на центрове в близост до 
страните им на произход, затягането на 
граничния контрол и пр., и пр.

Да се върнем накрая отново на пред-
ставата, която и читателят, и авторът 
(хипотетично) градят единствено с 
помощта на медиите.

В ежедневния си живот не бихме могли 
да отграничим ненормалното или нео-
бичайното, ако нямахме изградено 
разбиране за това кое е нормално и 
обичайно. В реалността, представяна 
от медиите, разлика не следва да има - 
кризата би трябвало да се разпознава 
спрямо некризата.

Работата е там, че медиите обикновено 
не занимават публиката си с въпросите 
на миграцията. Ако не бяха големите 
числа, миграцията нямаше да бъде на 
дневен ред. Ако не бяха сблъсъците, 
стрелбата, издигането на огради и 
пр., читателят нямаше да научи нищо 
за “границата”. Ако не беше “различ-
ният” и дори нелицеприятен образ на 
бежанците като маса, читателят едва 
ли щеше да срещне “сириец”, “Сирия”, 
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“афганистанец” и пр. в информацион-
ния поток.

Големите числа и причините някой да 
напусне дома си и да търси живот дру-
гаде вероятно са обективна реалност, 
но тук, в медиите, става дума за “над-
граждане” на реалността с определени 
образи, цифри, разкази. Миграцията е 
“нормална” за цялата човешка история. 
Различието между култури е част от 
самото съществуване на културата на 
когото и да е било, когато и да е било. 
Така че основният въпрос е - какво 

се “надгражда”, какво се спестява и в 
крайна сметка, защо? 

Ясно е, че на бежанците не им трябват 
повече кризи. Ясно е и че “европей-
ците” имат достатъчно дела, които да 
преследват. Неясно остава в медиите 
защо във всеки един случаи тези две 
групи имат различни дела за преслед-
ване. Неясно остава, изобщо, печели ли 
някой от това различие? Ако не, защо 
ни е то? Ако да, кой и какво печели от 
него?

Разказът не свършва в края на текста от новините. Разказът свършва с читателя…
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Фото-есе: Минало 
изоставено
Дорейд Ал Хафид

Краят на Студената война и завърше-
кът на военните амбиции на Саддам 
Хюсейн срещат своята убежна точка 
на едно неочаквано място - бившето 
иракско посолство в Берлин. Сградата 
е изоставена в началото на 1990-те 
години, когато иракските дипломати 
напускат Германия. Оттогава съвре-
менната конструкция е безпризорна и 
привлича вниманието на разнородна 
публика. Входната такса е доза аван-
тюризъм, тъй като достъпът до сградата 
не е регламентиран и потенциално 
наказуем. Ако планирате посещение 
на немската столица и ви се прииска да 
споделите моя опит, ви съветвам да не 
ходите там в делничен ден, понеже ще 
привлечете вниманието на работещите 
в съседните административни сгради, а 
те биха могли да алармират полицията. 

Какво води до това стечение на обстоя-
телствата, една доста прилична сграда, 
с голям двор, в престижен квартал на 
Берлин, да бъде оставена на произвола 
на съдбата цели 24 години?! На този 

въпрос ще потърсим отговор в насто-
ящето фото-есе. Също така ще бъдат 
напомнени някои недотам известни 
за широката публика факти, свързани 
с неотдавнашната история на близ-
коизточната страна, които макар и 
непряко, имат отношение към съдбата 
на постройката. 

За изоставената иракска легация в Бер-
лин разбрах от публикация в интер-
нет. Текстът описваше това осиротяло 
място така вълнуващо, че още четейки 
първите редове, си казах: “При първа 
възможност ще го посетя”. Така се и 
случи. Една слънчева неделя, в самия 
край на септември, се отправих към 
„Чайковски щрасе” 51 в източната част 
на немската столица... 
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Сградата е част от архитектурна композиция, състояща се от четири самостоятелни 
постройки, проектирани, за да бъдат дипломатически представителства. Днес нито 
една от тях не се ползва по предназначение, но докато останалите три, все пак, про-
дължават да са административни сгради, то бившето иракско посолство се радва на 
функциите да бъде: нерегламентирана историческа атракция, убежище за бездомни 
и алтернативна арт сцена. 
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Сградата е построена през 1974 г. Теренът от 5 декара и постройката към него при-
надлежат на немската държава. На република Ирак е предоставено вечно право 
за ползване срещу еднократна вноска. Тази щедрост от страна на ГДР се дължи на 
топлите отношения, на които се радват Берлин и Багдад по онова време. Именно 
Ирак е първата държава извън социалистическия блок, признала Германската демо-
кратична република. 



Модерната постройка е проектирана от немско-иракски архитектурен колектив, 
ръководен от арх. Хорст Бауер, известен с проектирането на кафе “Москва” и други 
обекти в района на Karl-Marx-Alee в Източен Берлин. Първите впечатления при 
влизането в изоставената сграда потвърждават очакваното - люпеща се мазилка, 
графити по стените и разхвърляни мебели.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Bauer_%28Architekt%29


В първите години след обединението на Германия общественият дискурс в страната 
е доминиран от темата за Щази, тайната полиция на ГДР. Близките връзки на ирак-
ските и източногерманските секретни служби не са били тайна за никого по онова 
време. След нахлуването на Ирак в Кувейт през 1990 г., в немската преса се появя-
ват материали, набеждаващи иракските дипломати в подготовка на терористични 
актове на немска територия. Тренираните от Щази иракски агенти са складирали 
нужните взривове в мазето на иракското посолство, твърди немският вестник Die 
Junge Welt. 
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http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13488179.html


Легендата за складираните навремето взривове в мазето на  посолството естест-
вено насочи първоначалното ми внимание към тази част на сградата. От кухнята се 
спуснах по тясна вита стълба право към недрата на историята, но разочарованието 
ме сполетя на момента, в който сам се убедих, че помещението не е годно за склад 
на боеприпаси предвид факта, че там е разположена парната инсталация на зда-
нието. Сетих се за Джордж Буш, който на въпрос на журналисти, къде са оръжията 
за масово поразяване в Ирак, шеговито поглежда под масата.
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https://www.youtube.com/watch?v=LJQS3eLSXgA


В резултат на анти-иракската кампания в немската преса, местните власти взимат 
мерки и започват разследване по случая. Без да има конкретни разкрития за пла-
нирани атентати, Германия решава да експулсира иракските дипломати, които 
изоставят сградата на посолството с всичкия инвентар в нея. След нормализиране 
на дипломатическите отношения през средата на 90-те, Ирак наема друга сграда в 
центъра на обединен Берлин за нуждите на своето възобновено представителство 
и не се интересува особено от съдбата на старата си легация.
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Интериорното решение, включващо мозайка в зелени тонове, е сигурна препратка 
към древна Шумерия, в чието плодородно поречие между Тигър и Ефрат са открити 
най-старите познати мозайки, датиращи от третото хилядолетие пр. Хр. Изобразя-
ването на геометрични фигури е било обичайно още тогава. Дали мозайките, кра-
сящи стълбището на бившето посолство, са дело на иракски майстор, можем само 
да гадаем. Но детайлен поглед показва, че не са ползвани мозаични пана и лети 
плочици, а автентична технология и много ръчен труд. 
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https://mosaicartsource.wordpress.com/2007/01/17/the-standard-of-ur-mesopotamia-mosaic-the-british-museum-london/


След като повече от две десетилетия сградата е била достъпна за авантюристи, 
ърбън-иманяри и други индивиди, останалото от инвентара и пропагандните мате-
риали не е много и е в окаяно състояние. И все пак, намериха се няколко късчета 
история, които привлякоха вниманието ми и събудиха заспали спомени. Едно от тях 
бе тази вътрешна заглавна страница, частица от разпокъсано партийно издание 
„Арабска революция”.
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Дълъг балкон гледа към задния двор, а окарикатурен Саддам с електрически зъб, 
краси стената; отсреща го гледа брадясал хипстър, съмнително наподобяващ само-
обявилия се за Халифа на ИДИЛ - Абу Бакер Ал Багдади. 
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Необичайната среща на различни светове и светогледи, преплетени във времето, 
придава на пространството извънреден облик, поставяйки го извън регистъра на 
познатите места - един вид мета-пространство, породено от хода на историята и 
фантазията на случайността.
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Революцията е без алтернатива” (графит прев. от нем.). Последните 100 години от 
историята на Ирак са белязани от дълга поредица на бунтове, въстания и преврати, 
в които без изключение се потвърждава афоризмът на френския революционер 
Пиер Вернио - „Революцията е като Сатурн, тя поглъща собствените си деца”.
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Замислен над революционните съдбини, дочувам шепот, нарушаващ неделната 
тишина. Поглеждам през предния балкон и разбирам, че вече не съм сам в тази 
бездна на провалени политики, времена и пространства. 
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Любов и омраза по линията на великия предел. Безспорно, Саддам Хюсейн е един 
от най-жестоките диктатори на нашето съвремие. Опознаването на историята обаче 
не се изчерпва с лепенето на етикети. Затова е уместно да се каже, че образът на 
иракския лидер присъства крайно еднозначно в обществения дискурс на Изток и 
на Запад. Това възпрепятства обективната преоценка на миналото, което е удобно 
за  носещите отговорността за най-черните дни, сполетели иракският народ - дните 
след окупацията на страната през 2003-та.

9292



Погрешно е схващането, че Саддам самоцелно влиза във война с Иран през 1980 
г. Истината е, че неговите действия са превантивни на желанието на Ислямската 
република да предизвика революции в съседните държави с шиитски малцинства. 
Плановете на иракския диктатор за бърза война удрят на камък и конфликтът се 
проточва осем години, като взима над един милион жертви. От тях 300 хиляди са 
иракски военнослужещи. Икономическите щети и за двете страни са колосални.

9393



Ирак е разорен след войната и разчита изключително на приходите от петрол, за 
да стабилизира икономиката си, но арабските му съседи от залива поддържат поли-
тика на свръх добив, в нарушение на задълженията, поети в рамките на ОПЕК, което 
срива цената на черното злато. Същевременно Кувейт отказва да предоговори 
изплащането на иракския дълг. Това кара Саддам да заяви на среща на арабската 
лига, че срещу страната му се води икономическа война, въпреки нейната само-
жертва за сигурността в региона. Отделно, сондажите в американската диплома-
ция заблуждават иракския лидер, че САЩ не биха се намесили в случай на негова 
агресия над Кувейт. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5xDWpQ-KTNA
http://www.globalresearch.ca/gulf-war-documents-meeting-between-saddam-hussein-and-ambassador-to-iraq-april-glaspie/31145


Опожарените гаражи на посолството ме подсещат за опожарените нефтени кладенци 
в Кувейт, които Хюсейн подпалва при изтеглянето на войските си - мрачна гледка и 
едно от десетките престъпления на иракския диктатор. Не по-малко престъпление 
обаче е и отговорът на международната общност срещу Ирак. Наложените иконо-
мически санкции от страна на ООН водят до тежка хуманитарна криза и причиняват 
смъртта на половин милион деца под пет годишна възраст.
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https://www.globalpolicy.org/previous-issues-and-debate-on-iraq/sanctions-against-iraq.html
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Обраслата горичка в задния двор на мисията напомня на райска градина. Смята 
се, че именно Месопотамия е послужила за вдъхновение в библейското описание. 
Сещам се и за иракските мочурища - най-голямата еко-система от този вид и убежище 
за милиони прелетни птици. През 90-те мочурищата са безжалостно изсушени от 
Саддам Хюсейн в отговор на бунта на местни шиити. Природата обаче е по-силна 
от злия гений на човека: от скоро местните бедуини отново карат гондолите си във 
възстановяващия се тръстиков рай. 
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https://www.google.de/search?q=iraq+marshes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDAQsARqFQoTCJrJvqnjmckCFcm3FAodv2kFig&biw=1280&bih=689
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Сама на произвола на съдбата,  изоставената сграда по някаква анархистична логика 
сама намира най-доброто си предназначение - да бъде музей на съдбата си. А пуб-
лика в един град, където отношението към миналото е така осезаемо, не липсва.



Парчета история
...През есента на 2013 г. студенти 
окупираха Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ срещу корупцията в 
държавата. Протестът им съвпадна с 
нарастващо разделение в обществото 
относно бежанците. В окупирания 
университет работни групи написаха 
декларация в тяхна подкрепа. Тя обаче 
така и не бе публикувана, защото на 
Общо събрание породи разделение между 
студентите на два големи лагера „за“ 
и „против“:

Докато властимащите се целуват 
по площадите и се преструват, че 
погребват етническите конфликти 
чрез закъснялото извинение за 
Възродителния процес срещу 
българските турци (защо още никой не 
се е извинил за изгонените виетнамци?), 
почти всеки ден се случват нацистки 
нападения не само срещу чужденци, но 
и срещу наши сънародници. Очаквано 
със световният икономически колапс 
от 2007 г. обществото се поляризира, 
създавайки добра почва за избуяването 
на крайно-десни идеи. А заради 
ожесточаването на военните конфликти 
по света (като например войните в 
Афганистан, Ирак или гражданска война 
в Сирия) притокът на мигранти към 
страната ни се увеличи. Икономическата 
и политическа нестабилност на 

глобално ниво ескалираха и доведоха 
до действия, застрашаващи човешки 
животи. 

За съжаление, реакцията на 
управляващите е напълно неадекватна. 
Хора, изоставили живота си и 
изпаднали на милостта на чужди 
институции и агенции са третирани 
като животни: ужасяващите условия 
в настанителните центрове са добре 
известни на всички. Вместо да полага 
усилия за подобряването на условията, 
обаче, кабинетът Орешарски отпусна 
5 милиона лева за изграждането на 
стена на българо-турската граница, а 
полицията около границата се умножава 
непрекъснато. БСП и ДПС си затварят 
очите за подклаждането на насилие от 
страна на Атака, техния екстремистки 
коалиционен партньор. Вместо да се 
възползват рационално от бюджета, 
те предпочитат да насаждат омраза 
и разделение, и така да пренасочват 
недоволството от престъпната им власт 
към изпадналите в немилост бежанци.

Докато центърът на София заприлича 
на военна зона, изпълнена с хиляди 
въоръжени полицаи, екстремистки 
и неонацистки организации изземат 
властта, проверяват документи и 
пребиват случайни минувачи. Така 
властта се окопава едновременно от 
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протеста на гражданите и от търсещите 
убежище. Но стените на властта не само 
материални. Те имат и нематериално 
измерение. Не сме ли свидетели на 
систематичното издигане на серия 
от невидими, но осезаеми стени по 
между ни? Те биват въплъщавани ту от 
гражданските патрули на неофашистите, 
които ще „бдят“ срещу „имигрантската 
престъпност“, ту от непрестанното 
производство на стереотипи към най-
уязвимите социални групи.

Паралелите между затварянето на 
границата за бежанците и затварянето 
на границата между гражданите и 
властта са твърде очевидни, за да 
ги пропуснем. Както и тези между 
всекидневните нападения от нацисти 
срещу имигранти и български граждани, 
и мобилизирането на крайно-десните 
„скинхедс“ срещу Окупацията. 

От години насам за много българи 
единствения изход е емиграцията, 
и вече се говори, че все повече се 
превръщаме в чужди за собствената 
си държава. Затова не можем да стоим 
безучастни, когато хора са потискани, 
затваряни, маргинализирани.  На 
всичкото отгоре, стават чести жертви на 
терора, изливащ се от самоназначили 
се пазители на реда в лицето на 
неонацистите.  Мобилизирането на 

толкова много полицейски ресурси 
срещу нас ни показва, че никой от нас 
не е застрахован от това да изпадне 
в положението да търси убежище в 
чужбина заради полицейско насилие, 
политически репресии и бедност. 
Докато полицията е заета с това да бие 
студентите, неонацистите си присвояват 
държавни правомощия и се правят 
на полицаи сред беззащитните. Какво 
по-голямо свидетелство, че настоящето 
правителство спомага за ерозията на 
държавността и закона?

Изсмукващата ресурси полицейщина се 
удвои в лицето на фашистките патрули, 
които се опитват да пренасочат 
справедливия ни гняв от тежкото 
положение, в което живеем към най-
уязвимите групи, чиято „вина“ е че са се 
родили бедни или е избухнала война в 
страната им. Това пренасочване работи 
само за интересите на олигархията, за 
която идеалният вариант е бедните 
българи, цигани и чужденци да се 
карат и избиват по между си, без да 
пречат на заграбването на пари и 
власт. Имигрантите и малцинствата 
не са виновни за бедността на всички 
ни, а също като нас, са основни нейни 
жертви. 

Искания:
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1. Искаме възстановяване на 
държавността и законността. 
Правителството не може повече да си 
затваря очите за това, че екстремистки 
и неонацистки групировки безчинстват 
безнаказано из нашата Родина. Ставаме 
свидетели на заливащата ни вълна от 
неонацизъм и отчайващо бездействие 
от страна на правителството на 
Орешарски. Допускането на престъпни 
банди да се правят на полицаи не е 
въпрос, който може да бъде обсъждан в 
прес съобщения на МВР. Борбата срещу 
надигащата се ксенофобия и расизъм 
трябва да бъде предмет на държавна 
политика, която да не се замаскира 
зад празни приказки за „насърчаване 
на етнически мир.” Въпросът ни към 
всяко правителство оттук насетне е: 
„Ще поеме ли отговорност властта за 
надигащите се неонацистки проекти от 
типа „Златна зора” на територията на 
България, или ще дочакаме да видим 
страната си в пламъци?“

2. Работа и образование, вместо затвори. 
Като студенти поели отговорността да 
анализираме и да подобрим социалната 
обстановка в страната, заставаме твърдо 
зад искането ни на търсещите закрила 
в България да им бъде предоставена 
възможност за безплатно образование 
и работа. Сегашната политика на 
правителството, удобно окована от 

Европейски директиви, допринася 
за разрастването на социалната 
поларизация. Ние се обявяваме твърдо 
против дезинтегрирането на бежанците 
чрез „настаняването” им в домове от 
затворен тип и отказваните им достъп 
до работа и образование.

3. Не на издигането на погранични 
стени. Мерките, които правителството 
предприема и по-точно издигането на 
стена на турско-българската граница и 
предотвратяването на търсещи закрила 
да влизат на територията на България е 
в пряк разрез с разбирането ни за морал 
и ценностна система. Като поколение, 
израснало с централната липса на 
нашите емигрирали майки, бащи, 
сестри и братя, ние заставаме твърдо 
зад искането ни на търсещите закрила 
в България да бъде предоставен равен 
шанс за развитие и нормален живот 
какъвто искаме и за себе си. 

Ние ранобудните студенти се 
обявяваме срещу всякакъв вид насилие 
между хората независимо от тяхната 
националност, вероизповедание, пол, 
сексуална ориентация и политически 
възгледи. Ние надигаме глас, защото 
страданието на бежанците и мигрантите 
е и наше.

Ранобудните студенти
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Карта на иракската 
трагедия
Омар ал-Джаффал

Увод към превода

От месец август насам в Багдад и други 
иракски градове текат масови проте-

сти, които още в началото доведоха до 
сериозна заявка за реформи от страна 
на премиера Хайдер ал Абади. Трябва 
да се напомни, че той зае този пост 
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преди повече от година, когато чрез 
натиск от страна на САЩ и съпроти-
вата на дотогавашния министър-пред-
седател Нури ал Малики, се стигна до 
компромис - той отстъпи мястото си на 
Абади, но за сметка на това зае вицепре-
зидентския пост. Малики бързо беше 
уличен в огромни корупционни схеми, 
което предизвика (голяма) вълна от 
недоволство сред иракските граждани. 
Резултатът бе неговото окончателно 
отстраняване от властта. Въпреки това, 
най-вероятно неговата тъмна сянка ще 
виси още дълго време над политиче-
ския живот в страната - не само заради 
мощните икономически лостове, които 
той и неговото обкръжение движат, но 
и поради ролята му на брокер на иран-
ските интереси в Ирак и връзките му с 
шиитските милиции.

Истината е, че основният повод за 
протестите бе режимът на тока, който 
в летните 50 градусови жеги създава 
значителни неудобства на населе-
нието. Но паралелно с недоволството 
от недостига на електричество, на 
преден план се поставиха и редица 
други искания, които надхвърлят чисто 
битовите несгоди, и се прицелват в 
цялостното устройство и механизмите 
на управление - бяха поставени иска-
ния за преследване на корупцията, 
намаляване на големия брой минис-

терства, съдебна реформа и др. Един 
от основните лозунги бе за „гражданска 
държава”, в противовес на наложената 
след окупацията система на конвен-
сионализъм. Тази система разпределя 
висшите държавни постове между 
трите основни групи в обществото 
(сунити, шиити и кюрди). Искането е 
насочено и срещу вмешателството на 
висшите духовници в политиката, като 
редица външни наблюдатели отбеля-
заха като положителен знак желанието 
на иракчаните за секуларна държава. 
Единствено не беше отчетен фактът, че 
именно зад формалното удовлетворя-
ване на това искане се крие опасността 
централната власт да се концентрира 
изключително в ръцете на шиитската 
общност, тъй като след инвазията на 
ИДИЛ достъпът на сунитите до урните 
на едни предстоящи парламентарни 
избори ще бъде крайно ограничен. Този 
фактор оформя абсурдния интерес на 
властите в Багдад, свързан с  присъст-
вието на ИДИЛ, окупирала вече една 
трета от страната. Освен това поради 
гоненията на властите или благодаре-
ние на джентрификационни процеси, 
сунитското население в смесените 
райони като Багдад се стопява, с което 
намалява и тяхната политическа тежест. 
Иракски Кюрдистан от своя страна, още 
миналата година, използва създалата 
се ситуация, за да привлече спорния и 
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богат на петролни залежи град Киркук 
към своята територия, и се възползва 
от всяка грешна стъпка на Багдад в 
името на своята независимост. Всичко 
това задълбочава фрагментацията в 
обществото и възпрепятства плахите 
опити за заздравяване на общата ирак-
ска идентичност. 

Колкото и да се спекулира със светския 
облик на тези протести, истината е, че 
те от самото начало бяха подкрепени 
от шиитските духовни водачи - умере-
ният Али Систани и крайният Моктада 
ал Садр, - като по този начин властта 
попадна в реална опасност. Хубаво е 
също да се припомни, че година преди 
ИДИЛ да завземе сунитските райони, 
във всички големи градове сунитите 
въстанаха срещу лошите условия на 
живот и репресиите на властта спрямо 
тях. Тогава протестните действия бяха 
смазани от правителството на Нури Ал 
Малики, което улесни в последствие 
установяването на ИДИЛ. Красноречив 
е примерът, че много сунити, живеещи 
в рамките на ИДИЛ, приемат властта на 
екстремистката групировка не толкова 
от симпатии към радикалния ислям, 
колкото поради убеждението, че тех-
ните бойци „са по-милостиви” към тях 
в сравнение с официалната иракска 
армия и шиитските милиции.

В последните месеци се предприеха 
реформи, които правят впечатление: 
няколко слети министерства, съкра-
щения в общинските съвети, частично 
отваряне на зелената зона за сигурност 
в столицата, забрана на  пътувания 
извън страната на ръководни кадри, 
уличени в корупция, и др. Някои от про-
мените обаче са с обратен знак и срещу 
тях се надигат нови вълни на негодува-
ние от засегнатите гилдии. В това число 
влизат университетските преподава-
тели, които в началото на протестите 
призоваваха към по-малко разхищения, 
а сега протестират срещу намалението 
на собствените им заплати.

Много от тези нюанси са трудно видими 
отвън. Ирак се е превърнал в енигма-
тична държава, за която колкото повече 
се говори, толкова по-малко се знае. 
Това е така, защото всяко поредно 
новинарско съобщение, започващо с 
познатото „Кола-бомба бе взривена на 
оживен пазар в иракската столица...” 
единствено попълва статистически 
данни и затвърждава стереотипи, без 
да е наличен опит за вникване в дълбо-
чина. На практика от около две години 
постоянно акредитирани западни жур-
налисти в Багдад няма, тъй като стра-
ната е една от най-опасните точки 
за упражняването на тази професия. 
Логичното следствие е, че компетент-
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ните анализи са изключение.

С настоящия брой на dВЕРСИЯ се опит-
ваме да запълним тази празнина, пред-
ставяйки статията „Карта на иракската 
трагедия” на иракския журналист Омар 
ал-Джаффали в превод на български от 
Ралица Трифонова. Анализът разглежда 
причините за гражданското недовол-
ство, като стъпва както на официални 
статистически данни, така и на пре-
ките впечатления на иракския автор по 
отношение на взаимовръзките между 
различните социални милюта в ирак-
ския социум.

Най-ценното в  „Карта на иракската 
трагедия” е критичният поглед.  Без да 
дава категорична насока за изхода от 
кризата, текстът очертава вертикалните 
структури на зависимости и контрол, 
прилагани от една почти феодална 
клика. Омар ал-Джаффали успява да 
обясни и друго много важно нещо, а 
именно - какъв е генезисът на иконо-
мическия имигрант, идващ от прова-
лена държава като Ирак. Ако направим 
усилие да опознаем повече обстоятел-
ствата в подобни страни, ще разберем 
колко тънка е границата между иконо-
мическия имигрант и бежанеца - тема, 
която занимава голяма част от света, 
особено в последно време.

От Дорейд Ал Хафид

*Дори и най-големите оптимисти в 
Ирак не могат да отрекат, че ситуаци-
ята в момента е мрачна, а утрешният 
ден – неясен. Докато настоящето още 
не си е отишло, а бъдещето все още 
не е настъпило, партиите, управлявали 
страната от нейната окупация през 
април 2003 г. до днес, се опитват да 
избягат от отговорността си за поре-
дицата от катастрофи, сполетели Ирак 
в политическата и социално-икономи-
ческата сфера, както и в тази на сигур-
ността. Същите тези хора представят 
пред иракския народ всякакви доводи 
и аргументи, за да оправдаят тежкото 
състояние, до което са го докарали.

Изглежда, че техните методи са дали 
резултат и са успели да убедят народа да 
не им търси отговорност за постъпките. 
От друга страна обаче, те са постигнали 
и нещо друго – допринесли са за все 
по-задълбочаващото се разделение 
между иракчаните и за това национал-
ната им идентичност да се стопява с 
всеки изминал ден. Всъщност кои са 
иракчаните? Дали са една-единствена 
група? Кой се разпорежда с полити-
ческия им живот, кой взема решени-
ята вместо тях? Каква е социалната им 
структура днес, след десетилетия на 

*  Източник на арабски език
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войни, разруха и окупация? Как върви 
животът им днес? Къде са парите им, 
натрупани в хазната на „държавата им” 
от повишените цени на петрола във 
времената, когато същата тази държава 
разчиташе изцяло на петролния бум? 
Какво са получили от всичко това?

Въпросите за лишенията

През 2011 г. иракското Министерство 
на планирането публикува доклад, оза-
главен „Картата на лишенията в Ирак”. 
В документа са посочени социалните 
прослойки в страната. От него се вижда 
кой се възползва от нефтените приходи, 
кой – волно или неволно – подпомага 
тези управници и кои са онези, които 
са подложени на глад.

В доклада иракското общество е разде-
лено на четири отделни групи. Въпреки 
че в документа не са анализирани 
политиките, които са довели до това 
разделение, нито са споменати ясно 
доходите на всяка от прослойките, в 
него все пак е намекнато, че изводите 
са направени на базата на достъпа до 
комунални услуги, инфраструктурата и 
нивото на образованието. На базата 
на други статистически данни на пра-
вителството и парламентарните коми-
сии, на международната статистика и 

на наблюденията върху ежедневния 
живот на иракчаните могат да бъдат 
направени няколко извода, които показ-
ват една-единствена истина: страната 
живее във време на грабеж и клиен-
телизъм.

Срещата на големите

В средата на месец рамадан Абу Рихаб, 
зет на бившия министър-председател, 
Нури ал-Малики, и депутат в иракския 
парламент от област Кербала, публи-
кува във „Фейсбук” снимка, на която 
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той е до ал-Малики и двама предпри-
емачи, които спечелиха (с помощта на 
ал-Малики и партията „ад-Дауа”) пове-
чето обществени поръчки (и фиктивни 
сделки) по доставката на материалите 
за възстановяването на разрушената 
инфраструктура.

Под снимката Рихаб написа коментара: 
”Срещата на големите”. Снимката е 
чудесна илюстрация на първата група 
от доклада. Тя представлява около 2% 
от цялото население на Ирак (около 
33 млн. души), за които се смята, че са 
„най-добре”, защото имат достъп до 
основните услуги като инфраструктура, 
електричество, болници, а също така 
и до училища и културна среда. Това е 
според публичната класификация.

В действителност това са политиците, 
които вземат решенията в държавата 
и са част от властта – законодателна, 
изпълнителна и съдебна. Заедно с тях 
в групата са и капиталистите-паразити, 
родени от взаимните услуги с партиите, 
които са на власт. Към същата прослойка 
спадат и влиятелните духовници. Те са 
третата страна на триъгълника, който 
владее богатствата на страната. Тези 
хора укрепват още повече корупцията, 
като издават фетви и произнасят пропо-
веди, прикриващи фиктивните проекти, 
чийто брой за периода между 2006 и 

2015 г. е 9000, а стойността им е 230 
млрд. долара. Болшинството от които 
не видяха бял свят, въпреки големия 
размер авансови плащания, направени 
по тях. Реализираните проекти през 
споменатия период са само 500!

При това положение не е чудно, че 
Ирак е на челните места по корупция 
в света пет години поред, а бедността 
и все по-големите проблеми в сигур-
ността достигат до нива, съотносими 
само към тези на най-бедните държави 
в Африка.

Това, което е по-учудващо, е как са 
се обособили социалните прослойки, 
превърнали се в опора и закрила на 
тази действителност. Те съставляват 
втората група, описана в доклада, и 
в нея попадат 20% от населението. В 
документа се допуска, че тази група 
представлява – или се доближава до 
– средната класа в Ирак. Хората в нея 
имат достъп до споменатите услуги и 
живеят в нещо като полублагоденствие, 
което не е еднакво за всички.

В действителност тази прослойка не е 
политически независима от първата, 
защото именно тя е инициатор на 
клиентелистиките отношения с пар-
тиите. По-голямата част от представи-
телите на втората група са чиновници 
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в цивилната и военната сфера (броят 
на служителите в държавния сектор е 
около 6 млн. души). Това е „спокойната 
прослойка” – те получават заплатите 
си всеки месец, без реално да вър-
шат каквато и да било работа (реално 
средното работно време е 10 минути 
дневно – това се отнася до онези, които 
изобщо ходят на работа). Тя е по-об-
лагодетелстваната от оставащите две 
групи в обществото, защото получава 
подкрепа от държавата като кредити и 
авансови плащания, а заплатите идват 
от бюджета.

Хората отгоре и хората 
отдолу

Третата прослойка е най-голяма и 
обхваща 50% от иракчаните. Това са 
хората, които едва свързват двата края. 
По-голямата част от тях са наемни 
работници, дребни предприемачи, 
продавачи, таксиметрови шофьори и 
други не особено квалифицирани про-
фесии. Техният поминък е тясно свър-
зан с представителите на втората група 
- хората със стабилни доходи. Много 
от спадащите към третата категория 
се стремят усилено да преминат във 
втората, като някои залагат на образо-
ванието на децата си. Властта спомага 
този процес именно чрез споменатите 
клиентелистки отношения.

Тук обаче се появява друг проблем – 
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правителствата не могат да поемат 
негативите от издръжката на повече 
чиновници, при положение че 70% 
от настоящите не извършват реална 
работа. Въпреки ежедневната борба за 
живот и лошите услуги, до които имат 
достъп хората от третата група, те се 
поддават на религиозните проповеди 
на онези, които са част от първата.

Третата прослойка е близка до четвър-
тата, която представлява 28% от ирак-
ското население. Хората, които спадат 
към тази категория, живеят в крайна 
бедност в райони без наличието на 
комунални услуги, вода, канализация, 
и даже без достъп до училища.

Бедственото състояние, в което се 
намират повечето иракчани (от тре-
тата и четвъртата групи) им пречи да 
се опълчат срещу онези прослойки, в 
чиито ръце са парите, и срещу онези, 
които им сътрудничат. Религиозните 
послания, отправяни както от сунитски, 
така и от шиитски духовници, стават 
все по-популярни през последните 15 
години. Те играят голяма роля за овла-
дяването и убеждаването на населе-
нието. Отговорностите на отделните 
религиозни течения се разпределят 
посредством механизмите на „полити-
ческия процес” …за да се запази властта. 
Рядко се случва някое религиозно пос-

лание да се отнася за цялата полити-
ческа класа. Веднъж онези с чалмите 
ще кажат, че министър от една рели-
гиозна група е виновен за бедността, 
че друг е отговорен за влошаването 
на услугите, трети път – че има минис-
терства, които са изкупителни жертви – 
като министерство на електричеството, 
чийто министър изглежда, че въобще 
не се интересува от всички критики и 
протести срещу него, въпреки че са 
заслужени.

Днес, както през всяко знойно иракско 
лято, в повечето градове има демон-
страции (преди няколко дни в Басра 
демонстрант беше убит от куршум на 
силите за сигурност). Министърът се 
оправдава нахално, че кризата с тока е 
заради това, че иракчаните използват 
бойлери, при положение че температу-
рата надхвърля 50 градуса. Изказването 
му предизвика вълна от подигравки. 
През последните 12 години за електри-
чество са похарчени 40 млрд. долара. 
Въпреки това, токът продължава да 
спира за по 12 часа на ден, а понякога 
няма изобщо няколко дни поред.

Министърът е в кабинета си, демон-
страциите избухват, но после демон-
странтите бързо се разпръсват, поради 
непрекъснатите заплахи от политиче-
ските партии и подчинените им, или 
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от сътрудничещите си с тях милиции.

На практика духовниците стават израз 
на гнева си към управниците и им пред-
лагат ефективни решения - молитвите 
към Бога, избягването на пороците, 
помагането на бедните, за да се раз-
пространи доброто на тази земя, и 
най-вече – за да се насочи вината към 
някого другиго. Така например една 
религиозна група казва на друга рели-
гиозна група, че е алчна и взема всичко 
за себе си. Друга пък смята, че ако ги 
нямаше „Ислямска държава” и изтощи-
телните битки срещу нея, щеше да има 
пари за всичко. Нищо не се множи така, 

както джамиите и хусейниите (местата, 
където шиитите се събират за траурните 
церемонии по време на деня „ашура”, 
свързан със смъртта на почитания от 
тях Хусейн – внук на Мохамед – бел. 
прев.), които никнат във всеки град и 
квартал. Така изчезва националното 
самосъзнание на иракчаните и започва 
разделението между тях на отделни 
етно-религиозни групи, които се про-
тивопоставят една на друга.

Медиите също участват в този процес. 
По-голямата част от тях принадлежат на 
някоя политическа партия или са осно-
вани или финансирани от бизнесмен, 
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който е свързан с една от партиите в 
правителството. Това обяснява защо 
в статиите, които пишат, медиите кри-
тикуват и хвалят избирателно. Така те 
допълнително задълбочават разделе-
нието между иракчаните.

А що се отнася до светски настрое-
ните, то тяхната реторика е странна и 
фалшива. Някои либерали и левичари 
непрекъснато призовават за търпение 
към опитите, които се правят с демо-
крацията, защото тя е „млада”, трябва 
й време да съзрее, да се отърве от 
„недостатъците” и „грешките”, които я 
съпътстват. Това е договорка, платена 
с постове и привилегии. Това е доказа-
телство за неспособност и провал. Това 
е опит да се скрие истината – че сегаш-
ната политико-социална структура е 
причина за катастрофата, а не, че тя се 
дължи на „грешки”, които могат да се 
поправят. Тази реторика в същността 
си не се различава от отделни пасажи 
на ислямските проповеди, уж осъвре-
менени, но всъщност потвърждаващи 
принципа „не е позволено да се опълч-
ваш на управника”. Именно тези изказ-
вания укрепват основите на корупцията 
в Ирак и позволяват на управляващите 
партии да ограбват системно парите на 
народа. Защото си имат оправдание и 
защото са унищожили надеждата, че 
може да има и други алтернативи.

Прослойки или класи

Един от най-сериозните проблеми на 
Ирак след 2003 г. е отсъствието на обе-
диняваща иракчаните държава. Упра-
вляващите политически елити, като 
цяло дошли с окупатора и станали при-
критие за неговите действия, успяват 
да създадат своята желана „държава“, в 
съответствие със собствените си крите-
рии, но без никакъв опит и без каквато 
и да е програма за нейното управление.

Ливанският модел, затънал в злоупо-
треби, става неин образец, но дори 
този широк модел скоро се сблъсква 
с действителността в Ирак, разделен 
между онова, което е останало от граж-
данското и бедуинското начало. Вместо 
да се даде път за развитие на граж-
данското общество, чиито ценности и 
категории съвпадат с демокрацията, се 
развива процесът на провинциализа-
ция на обществото, при което племен-
ните правила се налагат над закона, 
съживяват се традициите да се носи 
оръжие и конфликтите да се решават в 
племенните съвети, които започват да 
заместват ефективно съдилищата. Пле-
менната институция не налага своите 
правила със сила върху обществото, а, 
подтикната от установения политиче-
ски режим, започва да играе ролята на 
своеобразно звено за сигурност между 
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племенните и държавните институции.

По-голямата част от управляващите 
партии днес са се издигнали до властта 
в качеството си на представители на 
„потиснатите», особено тези на шии-
тите и кюрдите. Статистическите данни, 
изложени във въпросната карта обаче 
показват, че процентът на бедността 
в „шиитската” област Басра, която се 
счита за нефтения склад на Ирак, е също 
толкова висок, а комуналните услуги 

– също толкова лоши, колкото в дру-
гите области като Дияла, Киркук, Бабел, 
Мусанна или Найнауа. Процентът на 
неграмотност в повечето райони на 
Ирак също е приблизително еднакъв.

Всички партии – кюрдски, шиитски и 
сунитски – създадоха корумпирана 
власт, съсредоточена в ръцете на про-
слойка от паразити, които държат ключа 
към иракската хазна и си делят печал-
бата. Това е грабежът, който споменах 
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в началото.

Докато всичко това се прикрива от 
обществото зад религиозните про-
поведи, насочени срещу отделните 
етно-религиозни общности, една 
вулгарна класа живее от грабежа на 
обществените финанси. Това е една 
от най-характерните черти на „новия“ 
Ирак. Изглежда обаче, че подобно гово-
рене не може повече да въздейства 
в условията на финансовата криза, и 
липсата на основни услуги (ток, обра-
зование, здравеопазване), които спо-
летяха Ирак.

Един от най-популярните лозунги, 
издигнат по време на демонстрациите 
в Багдад на 31 юли, е „Бандитите ни 
ограбиха в името на религията“. Тези 
демонстрации и лозунги, които започ-
наха да обхващат повечето градове на 
Ирак, може би ще бъдат нов ключ към 
формирането на връзка между ирак-
чаните и властта, която ще управлява 
страната им в бъдеще.

Превод: Ралица Трифонова
Фотограф: Али Аркади, Багдад
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Бодливият експонат
Чавдар Цветков
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Репрезентацията, “излагането” в музей 
на даден обект или в голяма част от 
случаите - на наследство, е комбинация 
от материално и нематериално. Един 
интерактивен процес на аперцепция*, 
тъй като материята, образувана от съче-
таването на видимото и мисловното, 
се определя от биографичния багаж 
на приемащия, от неговият личен раз-
каз, комуникиращ с „големия разказ” на 
представяното.

Съдържанието на наследството е част 
от тази мноогоаспектност като в случая 
ще се спра на излагането на паметта 
за периода 1944-1989 г.

Темата. 

В българския контекст, въпреки при-
видно големия интерес към темата и 
наличието на сериозни академични 
разработки, окончателен дебат относно 
съдбата на социалистическото наслед-
ство не е проведен. За това говори лип-
сата на официална държавна политика 
на музеификация (10) на наследството 

*  Възприятие, при което става узнаване въз 
основа на по-рано придобити представи; възпри-
емане, схващане в зависимост от личния опит на 
възприемащия. Осъзнато възприятие за разлика от 
неосъзнатото. 

от периода.

Подобна държавна музеификация 
може чрез правната си легитимация 
да изрази консолидацията на различ-
ните експертни, професионални, пуб-
лични и политически позиции спрямо 
това наследство. Но за момента музей 
на социалистическият/комунистиче-
ския период липсва. Няма официална 
институция която да „нормализира”(11) 
или да „демонизира”(12) този период. 
Така се стига до различни неправител-
ствени и  частни инициативи, стигащи 
до  „диснификация”(13) на наследството 
от епохата на комунистическия режим 
и превръщането на музеите за този 
период в храм на консумеризма. Такива 
тенденции са опасни, но откриваеми в 
настоящето ни. За да се пристъпи към 
конкретни примери, трябва да бъдат 
разгледани причините това наследство 
да се смята за „проблемно”, травма-
тично и всъщност направо бодливо за 
жонглиране.

Новото отношение към материята вече 
е готово за консумация срещу опреде-
лена цена. Става дума за т.нар. “Ретро 
музей” в един от варненските молове, 
най-същественият досега български 
опит за репрезентация на соц наслед-
ството.
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Работното време “Всеки ден от 10:00 
до 22:00”  е непостижимо за един дър-
жавен музей. Разположен на площ от 
4000 кв. м., варненският “Ретро музей”  
е един от най- големите изложбени 
центрове в страната. 

Влизането в него е един малък театра-
лен жест. В контраст с премерената и 
хладно-стъклена атмосфера на търгов-
ския център,  в музея се влиза през фоайе, 
в което зад лъскави витринни щандове 
са застанали атрактивни дами. След 
кратък момент на объркване от изне-

надващото им присъствие, краката на 
посетителя започват да се носят по 
плътен и приглушаващ килим, който 
отвежда до кадифена завеса. Тя се пов-
дига, сякаш от усмивката на музейния 
служител, очакващ билета на посети-
теля. С прекрачването на завесата той 
се потапя в един грижливо моделиран 
свят. Лъскава черна стомана в прегръд-
ката на колосални количества хром се 
издига пред погледа. Заплашителната 
предница на огромен „Газ-13” - „Чайка” 
е някак смекчена от добродушно  маха-
щите от нея Тодор Живков и Леонид 
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Брежнев. Чувството е меко, приглу-
шено, допълвано от топлия глас на 
Емил Димитров, напяващ „Ако имах чук”. 
Някъде в дъното, където светлината 
бяга, играят отблясъци. Там, върху кино 
екран, се усмихва „Баш-майстора” и всеки 
забравил филма може да се разположи на 
някоя от дълбоките кожени скамейки и 
да си го припомни. Витрините са изпъл-
нени със спомени, отделени от стъкло 
играчки, телевизори, значки, картички, 
пионерски връзки, цигари... И всичко 
е заобиколено с табели, приканващи 
всеки да работи за заплатата си или 
да спазва висока лична хигиена, но да е 
сигурен, че социализмът ще съществува, 
особено ако всеки буркан с краставички 
е бомба в сърцето на империализма.

Частният музей.

Влизането в музея, разглеждането, дори 
напускането му изграждат е цялостнd 
театралност, отразяваща се върху посе-
тителя. Той се превръща в консуматор 
на този жест, формиращ у него чув-
ства за носталгия по миналото. Нара-
тивът на „Ретро музея“ е ненатрапчив. 
Този подход отклонява вниманието от 
властовата символика и отъждествява 
личността на политическия лидер не с 
политическите събития, а с  времето, 
когато са  се появили определени пред-
мети на ежедневието. Това е търсен 
ефект от музея. Неговият собственик 
и създател Цветан Атанасов дораз-
вива тези наблюдения, като заявява, 
че „Музеят няма за цел да убеждава 
някого за това какво е било, достатъчно 
е той самият да си припомни”,* но за 
него всичко трябва да е достъпно. Да 

*  Според неговия собствен разказ в рамките 
на интервюто с него.
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може да бъде изживяно, да бъде съпре-
живяно.

Цветан Атанасов е приказен персонаж. 
Меценат, бизнесмен, сърцато желаещ 
да съхрани спомен, скъп за него, като 
го преразкаже през собствената си 
призма. Оказва се, че неговата при-
зма е идентична с тази на много хора. 
Музеят им предоставя най-доброто от 
миналото им. И така „Ретро музеят“ от 
една особена, но широко разпростра-
нена версия на близкото ни минало, се 
превръща в едно бизнес начинание, 
в един продукт. Клиентът прекрачва 
прага му, за да почерпи усещане. Да 
си купи усещане. Така тази версия на 
миналото се продава. При това доста 
успешно, тъй като към класическия 
обем на музейно тяло, превърнат в 
продукт за консумация, се прилагат 
инструментите на успешните, доказали 
се бизнес практики. Продуктът на музея 
не е натрапчив, което привлича въз-
можно най-широка публика. Прибавя 
се и доброто обслужване. За Цветан 
Атанасов работят близо 70 души, като 
20 от тях са пряко ангажирани с при-
съствието в музея - уредници, хостеси, 
рекламен отдел, финансов отдел, рес-
тавратори, технически специалисти и 
т.н. Всички те спазват определен етикет 
в рамките на комуникацията си с посе-
тителите, отношението към тях, дори и 

що се отнася до служебното  облекло. 
Информацията за музея се разпрос-
транява  в публичното пространство,* 
инвестират се средства за вътрешна 
интериорна реклама и се преговаря 
с други търговски обекти** за рекла-
мирането му. Наред с това той взима 
участие в големи проекти, привличащи 
му международна популярност, като 
например възможността за виртуална 
обиколка с помощта на приложенията 
на Google. 

Парчета история
През 1808 г. британският моряк 
Чарлз Савидж (Савижд на английски 
означава Дивак), пристигнал във 
Фиджи, въоръжен с мускети. Той успял 
еднолично да промени съотношението 
на силите в целия архипелаг. Сред 
действията му се включвали и подобни 
„подвизи“: преплавал с кану до едно от 
селата, заел удобна позиция и започнал 
да обстрелва местните. Толкова много 
били жертвите, че хората трупали 
телата на убитите, за да се прикрият 
от изтрелите на британеца.

*  Фейсбук страницата на музея с 201 хил. харес-
вания  https://www.facebook.com/RetroMuseumBg?fref=ts 

**  Музеят се рекламира във всевъзможни тър-
говски обекти (виж фиг.)
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Всичко това превръща тази перспек-
тива към наследството от периода на 
социализма в един успешен продукт. 
Той е готов за незабавна консумация, 
досущ като сандвичите на веригата, в 
която се рекламира. Той се превръща в 
един културен, вкусен, масов сандвич.

Държавният музей.

От друга страна, темата за частната 
колекция, претендираща за музейна 
легитимност, се разгръща в ситуация, 
в която отсъства държавен и нормали-
зиращ, а и демонизиращ, музей, който 
да обхваща този период. Наличието на 
музей на социалистическото изкуство, 
често е бъркано със съществуването на 
държавна иституция тъй като по своята 
същност музея на социалистическото 
изкуство не се приближава до поняти-
ето за музей на паметта и наследството 
от периода ‘44 - ‘89. Музеят е една експо-
зиция към Националната художествена 
галерия, която представя изкуството 
от периода, при това главно до 50-те 
години на ХХ в., но без концепция и без 
определен ред - просто едно голямо 
количество картини и скулптори, помес-
тени в пустеещо пространство.

При съпоставянето на експозицията на 
музея за социалистическо изкуство с 
частната инициатива на „Ретро музея“, 
прави впечатление, че  тя не представя 
определен наратив, а  по-скоро  пред-
ставлява механичен сбор от експонати 
без ясна връзка помежду им. Експона-
тите в музея дори не са хронологично 
или стилово подредени. Единствената 
подредба се изразява в това, че скулп-
торите, независимо от авторите им и 
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специфичните им изобразителни тех-
ники, са във външния двор на музея, 
а картините са изложени в галерий-
ната му част. Ако се прехвърлим при 
сравнението към нивото за управление 
на двете културни институции, първо 
трябва да се обърне внимание на чисто 
материалните аспекти на това изме-
рение - отношението към изложените 
експонати. Скулптурите в музея са изло-
жени на грубите атмосферни влияния, 
независимо от материала, от който са 
създадени. Някои от тях са напълно 
неподходящи за външно излагане 
поради крехкостта на материите си. 
Въпреки това, те са изложени върху 
груби бетонни фундаменти, които пък 
не са съразмерни с изложеното върху 
тях, тъй като в търсенето на бързи 
решения са излети по един тертип. Те 
са разпилени по тревната площ, а за да 
прочете посетителят информацията за 
експоната, поместена върху анемична 
месингова или в повечето случая сто-
манена плочица, той трябва да гази 
из тревните площи. Но най-големият 
ужас идва от въпросите към уредниците 
на музея. Дали някои от експонатите, 
изваяни от  благородни сплави, не са 
станали жертва на кражби, тъй като 
фундаментите им стоят празни? За щас-
тие, има утеха, точно тези експонати са 
били притежание на други колекции и 
вече са изложени другаде, какъвто е 
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случаят с паметника на Вапцаров в гра-
дината на Националната художествена 
галерия. Празните фундаменти, липсата 
на някакъв ред на излагане, са при-
мери за качеството на управлението 
и курирането на колекцията. Без да се 
разглежда дейността по осигуряването 
на публичност и реклама за колекцията, 
може да се заключи, че тази експозиция 
е една добра метафора за държавното 
отношение към периода и неговото 
наследство, а и дори към музейното 

дело в генерален аспект-то лисва, ако 
ли не е немарливо. 

Така, когато се окаже, че държавна 
позиция отсъства по отношение на 
дадено наследство, защо то да не бъде 
презентирано в частни топоси, с всички 
произлизащи от това проблематични 
линии? 

Интересно е, че “Ретро музеят” все пак 
не е регистриран като частен музей, и 
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то не заради професионални, естетиче-
ски или дори идеологически причини, а 
защото трябва да отговаря на държав-
ния стандарт за пожарна безопасност 
и фискална политика - в противен 
случай остава просто изложена колек-
ция. Проблемът следователно не е, че  
е превърнал носталгията в бизнес, а 
фактът, че не могат да му бъдат при-
ложени съответните бюрократични 
мерки.

Конфликтът се поставя не само върху 
плоскостта между частното и държав-
ното. Неговата същност не се полага и 
в проблема за държавните ограниче-
ния, сравнени със свободата на пазара. 
Конфликтът е в отсъствието на дебат 
за наследството от периода на комуни-
зма, произтичащ от проблематиката в 
отношенията  между памет и история.

Трябва да се отбележи, че носител на 
паметта, който може да действа като 
инструмент за интерпретация на мина-
лото, е не само музеят. Подобни инстру-
менти са паметниците, литературата, 
филмовите, изобразителните и театрал-
ните изкуства. Но също трябва да се 
отбележи, че музеят е една обединя-
ваща структура на изброените - или би 
могла да бъде.

Този възпоменателен комплекс е място 

на сблъсък на различни видове памет. 
От една страна стои изразяваният от 
музея образ, а от другата -  рецепцията 
на неговия посетител, носещ собстве-
ното си разбиране за големия разказ, 
представян от институцията.

В отсъствието на общ наратив, всеки 
музей сам по себе си предлага собствен 
такъв, но евентуален коректив би могъл 
да бъде ясно посоченият държавен 
наратив.

Подобен наратив обаче също създава 
проблем. Той  създава официалната 
версия на историята, която може да не 
съвпада напълно с живата памет на 
преживелите социализма или същест-
вуващите публикувани научни ста-
новища. Това оформя ситуация, при 
която е налице сблъсък между авто-
ра-експерт, редицата закони на нацио-
нално ниво, свързани с лустрацията и 
декомунизацията*, и съществуващите 
интерпретации на миналото в рамките 
на индивидуалната жива памет. 

Този конфликт на позициите определя и 
емоционалността на дебата за наслед-

*  Резолюция 1096 на Парламентарната асам-
блея на съвета на Европа (ПАСЕ) за Унищожаване 
наследството на бившите комунистически тотали-
тарни режими.
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ството, тъй като често живите спомени 
за епохата не са изобщо свързани с 
травматична памет. Пример за това е 
литературният опит „Аз живях социали-
зма”, съставен от Георги Господинов. 
Книгата обединява различни житейски 
разкази на хора, живели в този период 
и разкриващи ежедневния облик на 
епохата. Този феномен, при който на 
преден план може да бъде изведено 
личното отношение на посетителя, 
запазил спомена (живата памет), може 
да бъде обяснен през тезите на френ-
ския философ Пол Рикьор във фунда-
менталния му труд „Паметта, историята 
и забравата”(14). Рикьор трябва да бъде 
съпоставен с историка Жак Льо Гоф, за 
да бъде изяснен. 

Ако за Льо Гоф „паметта е суровият 
материал за историята”(15), то при 
Рикьор това се надгражда и паметта 
се превръща в „матрица” на историята. 
Историята започва да бъде зависима от 
нейните различни проявления. Офици-
алният разказ не може да не се влияе 
от личния,  без него общата история 
ще бъде непълна, незавършена, дори 
неистинска. Така и музейният разказ, 
претендиращ за историчност, не може 
да настоява за легитимност, ако преди 
това не е усвоил в себе си малкия личен, 
биографичен къс памет - този на посе-
тителя си.

Музеификацията

Изучаването на паметта не е доста-
тъчно – наложително е и нейното запе-
чатване, запаметяване. Това е отго-
вор спрямо динамичните процеси на 
заобикалящата среда. Абсолютната 
несигурност на бъдещето, „страхът” 
от него (16), се засилва от краха на 
големите разкази. Тази несигурност 
предизвиква желанието да се съхрани 
и консервира миналото. Консервацията 
пък се извършва с неимоверна скорост, 
тъй като страхът от загубата на живата 
памет или нейното неправилно репре-
зентиране са движещите сили. Такъв 
е примерът с музея към Института за 
американска история „Смитсониън” във 
Вашингтон. Веднага след терористич-
ните атаки на 11.09.2001, кураторите на 
музея започват кампания за събиране 
на артефакти от трагедията.

Но желанията за съхранение на паметта 
не могат да бъдат определени като 
единствените фактори в движението за 
консервация на миналото. Да, страхът 
от смъртта на живата памет е всепоглъ-
щащ, но това може също и да се дължи 
на факта, че музеят е активен участник 
във „възпоменателното занаятчийство” 
(17). Трябва да се отбележи и, че вече 
не е подчинен на общонационални 
разкази, а следва различни регионални 
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и корпоративни интереси. В ситуация, в 
която отсъства ясна държавна политика 
или национален мит, регионалните и 
преди всичко частно-корпоративни 
интереси управляват създаването на 
памет посредством инструментариума 
на музея. Пол Рикьор предупреждава 
за евентуални злоупотреби с паметта, 
за опасността тя да  стане затормозена, 
да се манипулира или да се предиз-
вика неправилно, изваждаща спомен 
изваден от контекста на времевата си 
ситуация.

Опасенията са напълно основателни, 
тъй като музеят преди всичко прите-
жава социален авторитет пред посе-
тителя си. Той се крепи на контрола, 
който музеят упражнява над начина 
на гледане. Оказва се, че наличието на 
артефакти, подредени в определен вза-
имосвързан ред, легитимират разказа, 
представян от музея (18). Ако музеят 
произвежда определен разказ и държи 
монопола над неговото разпростране-
ние, то е уместен въпросът за неговата 
“автентичност” и дали представяният 
разказ е реален или фикционален.

Днес диаграми и мобилни приложе-
ния разпространяват разказа по-бързо, 
по-лесно и преди всичко по по-завла-
дяващ начин, от познатите ни до сега 
методи за репрезентация. Изгражда 

се един нов тип музейно изживя-
ване на „докосването до историята”* 
(“Geschichte zum Anfassen”; нем.). Бла-
годарение на тези средства, музеят 
може да упражнява повече влияние 
над посетителя си. Тъй като по силата 
на “институционалността” си, музеят 
се приема за легитимен,, то посети-
телят в повечето случаи е “задължен” 
да повярва на разказа му. Това прави 
злоупотребата с паметта изключително 
лесна. Тя се превръща в продукт на 
консумация, на едно „незабравимо” 
изживяване - досущ като в увеселите-
лен парк. Терминът „Диснификация” 
(19) описва процеса на цялостно изжи-
вяване като в увеселителен парк, дело 
на определен мърчъндайз и менидж-
мънт. Това превръща музейния разказ 
в обявен за продажба продукт.

Тази тенденция се наблюдава в све-
товен мащаб. Това се потвърждава от 
всеки павилион за сувенири, очакващ 
посетителя на входа на музея. По-съ-
ществено наблюдение е, че терминът 
„диснификация” би могъл да бъде отне-
сен към всеки един музеен комплекс. 
Дори този комплекс да бъде държавен и 
независимо от вида си, той пак е жертва 
на неолибералните политики за финан-

*  Мотото на музея на ГДР
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сова дисциплина, които го подтикват 
да търси форми на самофинансиране.

Подобно е положението при различ-
ните видове музеи на социализма. 
Според делението, което прави Светла 
Казаларска в книгата си “Музеят на 
комунизма”, те се различават по фило-
софската си концепция на „нормализи-
ращи”, „демонизиращи” и „диснифици-
ращи”. Тук бих направил уточнението, 
че третият тип е по-скоро характерис-
тика, отнасяща се до позиционирането 
на музейната институция в полето на 
пазара, от който се налага  да се само-
издържа. Заради това, независимо от 
същността си, музейният комплекс би 
могъл да комерсиализира разказа си. 
Така се отделят само два типа музеи на 
комунизма според вида си, като и двата 
могат да бъдат „диснифицирани“.

Нормализиращият музей често упо-
требява предмети от всекидневието, 
разгръща биографичната памет на спо-
мена и по този начин се отдалечава от 
идеологическите измерения на режима. 
Критика към този тип музейна орга-
низация е обвинението в реабилита-
ция на режимите и очовечаването им. 
Често тези музеи са обект на критика и 
от посетителите, тъй като представят 
близкото минало и често се превръ-
щат в арена на контакт между музейния 

разказ и личния биографичен разказ 
на посетителя.

Подобно отношение може да се въз-
приеме като терапевтично, стига преди 
това да е било прието определянето на 
комунистическото наследство за „трав-
матично” (20).

Демонизиращият музей следва лини-
ята, обвързваща социалистическото 
наследство с определен “престъпен” 
наратив. В книгата си Казаларска обяс-
нява този тип музеификация през при-
мера с „Домът на терора” в Будапеща. 
Тази музейна концепция следва извеж-
дането на преден план на репресивните 
функции на режима. Показва неговата 
идеологическа обосновка, позволя-
ваща вмешателството на партията във 
всички сфери на живота. Този тип музеи 
често се ситуират в сгради, които са част 
от символната топография на режима 
– например сградите, които са били 
централи на тайни служби, затвори 
или трудови лагери. Посетителят на 
„демонизиращия” музей, посредством 
вече описаните средства за докосване 
и съпреживяване на историята, всъщ-
ност се оказва въвлечен в един репре-
сивен разказ.

Подобни пространства са топоси на 
срама, те не са топоси на всекидне-
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вието, не са били такива и по време 
на режима. Те представляват места за 
осмисляне/материализация на репре-
сия, случила се при определени обстоя-
телства. Разбира се, тези обстоятелства 
не биха могли да я оправдават, но и не 
я превръщат във всекидневие, спо-
деляно от всички в “онова” общество. 
Подчертаването и дори естетизацията 
на виктимизиращата реторика се пре-
връща в преекспонация, създава се 
доминиращ наратив.

Тази опасност е често свързана с про-
цесите на легитимация и делигити-
мация, които музеят може да налага. 
Пример за това е острата реакция на 
десните политически партии в Бълга-
рия срещу създаването на Музея на 
социалистическото изкуство в София. 
На 20 септември 2010 г. СДС излиза с 
декларация по повод откриването на 
музея (21). „Демонизиращият” музей 
обаче в крайна сметка не отговаря тол-
кова на концепцията за пресъздаване 
на историята на комунизма, колкото на 
антикомунистическия дискурс. Подобно 
е положението в периода до края на 
90-те години в България, в който сил-
ната антикомунистическа реторика е 
често срещано явление. Тя намира про-
явления и на държавно ниво посред-
ством приемането на някои юриди-
чески актове, които да дистанцират 

управляващите от предшествениците 
им и по този начин да легитимират 
напълно властта им. Като кулминация 
на подобни жестове може да се отчете 
решението за взривяването на мавзо-
лея на Георги Димитров.

След този период започва известно 
затишие и от края на първото десети-
летие на новото хилядолетие се наблю-
дава раздвижване в посока „нормали-
зация” на нагласата към наследството 
от периода 1944-1989 г. Появяват се 
редица академични изследвания и 
проекти, разглеждащи тази тематика. 
Част от обема е и книгата на Казалар-
ска за музея на комунизма. Налице са 
и изследвания като „Направи си сам 
музей на социализма” на Росица Ген-
чева, която, следвайки методиката на 
Казаларска, допълва работата ѝ с при-
мери от българската действителност 
и разглежда новопоявилите се форми 
на репрезентация на наследството на 
социализма.
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По отношение на държаваната 
воля и позиция, без значение се 
оказва привидната нужда от дебат 
за наследството на периода между 
1944-1989. Към момента са налице нуж-
ните експертни становища под формата 
на научни публикации разглеждащи 
проблематиката на това наследство, 
неговите демонизации и нормализа-
ции. Налице са и обществените тече-
ния, изцяло противопоставящи се на 
идеята за съхраняването на паметта 
за периода или защитаващи го - също 

като живата памет на хората, прежи-
вели социализма. Налице са и частните 
инициативи, в които изглежда прозира 
единственото желание за популяризи-
ране на проблематиката, артефактите, 
историите, разказите и доказателствата 
за периода. Същевременно държав-
ните фондохранилища са забравени и 
разпадащи се, досущ като в едно гро-
бище за скулптури. Защото тази пробле-
матика, тема, и изграждането на култура, 
са без значение за държавата.
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RES to COBRA RES. 
Политико-естетически 
проблеми пред спешния 
отговор

Неда Генова

Jenny Richardson (COBRA RES 1.3)
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COBRA е орган на британското прави-
телство, чието име е акроним за Cabinet 
Office Briefing Room A. Предполага се, 
че комитетът датира още от времето 
на Тачер през 1984 г. Докато обаче 
първите му срещи са държани в тайна, 
то от началото на ерата на Тони Блеър 
заседанията му започват да се обявяват 
публично, така утвърждавайки наличи-
ето на силно правителство, готово на 
реакция. А такива прояви са необхо-
дими, именно защото COBRA заседава 
само в моменти на спешност – било 
то въображаема или реална. Предсе-
дателството му се поема винаги или 
от министър-председателя, или от 
вътрешния министър.

COBRA RES е артистичен комитет, сви-
кан за първи път лондонския артист 
Тео Прайс през 2013. Структурата и 
организацията му имитира тази на 
официалната COBRA, като артистите 
и писателите, които са част от него, 
се събират по време на правителстве-
ните срещи и също обсъждат възможни 
отговори на спешните събития. Иде-
ята е до 2018 г. COBRA RES да продължи 
да картографира, архивира и отговаря 
на COBRA, както и на събитията, пред-
извикали заседанията. Всеки проект 
придобива различна форма – от изложба 
през публикация до разработването 
на настолна игра, и в него участват 
различни артисти. 
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От формирането на артистичния коми-
тет, следните моменти са предизвик-
вали събирания на COBRA, като COBRA 
RES опитва да предостави алтерна-
тивни начини за тяхното разказване, 
визуализиране и представяне:

COBRA  COBRA RES

2013 Британски и чуждестранни залож-
ници са пленени в газовото находище 
Тигуенторин в Алжир

1.0

COBRA RES се събира за първи път на 
22-ри и 23-ти януари 2013, по време на 
заседаването на официалния комитет. 
Артистите имат 9 дни, за да произведат 
творби и за да създадат изложба, чието 
откриване е на 4-ти март 2013 в Gallery 
Studio 1.1, Лондон.

2013 Лий Ригби е убит в Уулич, южен 
Лондон

1.1

COBRA RES кани артисти и писатели 
да отговорят на събитието и медиати-
зирането му в рамките на 9 дни чрез 
отворена покана, в резултат на което се 
появява първата публикация - “COBRA. 
A Critical Response 1.1”

2013 Британски заложници са пленени 
в шопинг-мол в Уестгейт, Найроби, 
Кения

1.2

Отговорите, които този път COBRA RES 
получава от артистите, са архивирани и 
няма да бъдат отворени до последната 
изложба на комитета през януари 2018.

2013/14 Масови наводнения и повиша-
ване на водното равнище във Велико-
британия

1.3

COBRA RES издава DVD, съпроводено 
от публикация, събиращо филми, фото-
графии и текстове.

2014 Седем “подозрителни пакета” са 
изпратени на бюра за набор на воен-
нослужещи във Великобритания. 

2014 Полет MH17 на малайзийските 
авиолинии е свален над Украйна

2014 Разпространение на болестта 
Ебола в Западна Африка

2014 Ислямска държава (ИД) принуж-
дава хиляди кюрди да напуснат домо-
вете си и да потърсят убежище в пла-
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нината Синджар в Ирак.

1.4-1.6

COBRA RES разработват три игри с 
карти – “Black Box Trumps”, “Pandemic 
Snap” и “NATO Happy Families”, също 
съпроводени от публикация, в отговор 
на трите срещи на COBRA, състояли се 
в рамките на два месеца през лятото 
на 2014.

2015 Атаки над Шарли Ебдо и еврейския 
супермаркет в Париж.

1.7

COBRA RES кани избрани артисти и 
писатели да отговорят на събитието, 
обграждащите го обстоятелства и 
последствията му. Изложбата, събрала 
отговорите им, се състои от 13-ти до 
18-ти март 2015 в 71a Gallery в Лондон. 
Освен това по време на изложбата се 
продава специално издаден за съби-
тието вестник на цена от ₤3.

2015 Служители на здравната каса пред-
лагат национална стачка във връзка 
със заплащането им.

2015 Възможно напускане от Гърция 
на Европейския Съюз.

COBRA RES е едно от онези артистични 
начинания, които вземат на сериозно 
темата за политиката и политическото 
по отношение на изкуството и поставят 
под въпрос строгото разделение на 
сферите. Продукцията, обменът и цир-
кулацията на медийни и генерирани от 
държавната машинария образи са част 
от материала, който COBRA RES употре-
бява, за да създаде нови образи и нара-
тиви. Артистичният комитет се поставя 
във, а не извън, полето на изследване, и 
се опитва да отвори възможности както 
за неговите разбиране и анализ, така и 
за потенциалната му критика. Полити-
ката на спешност и формите на отговор, 
които се представят като възможни или 
недопустими във връзка с нея, изграж-
дат рамката, в която COBRA RES опе-
рира. Тя е от една страна мимически 
свързана с официалната COBRA; артис-
тичният комитет е зависим и обвързан 
с държавния както съдържателно, така 
и темпорално. Същевременно обаче 
именно експлоатирането на това отно-
шение предоставя и възможността за 
разтварянето, разтеглянето и задъл-
баването в условия, които в противен 
случай биха се приели като даденост.
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Покана за представянето на трите 
игри с карти, представляващи COBRA 
RES 1.4-1.6

В една от статиите си Тео Прайс, глав-
ният подстрекател на проекта, насочва 
вниманието към “празнината”, която 
елементи на държавния апарат от типа 
на британската COBRA се опитват да 
затворят с присъствието и действието 
си в общественото пространство. В 

моменти на криза този апарат се явява 
като решителен и готов за бърза реак-
ция. Той мобилизира обществените 
настроения около кризисното събитие 
и представя дадени решения, които 
иначе биха били поставени на продъл-
жително обсъждане, като неизбежни 
и единствените мислими. Примери за 
това са ответните отговори на събития 
от терористичен характер и мерките, 
които целят затягането на държавния 
надзор и контрол на населението. Често 
в такива случаи се артикулират опози-
ции от типа “сигурност” - “свобода” или 
“враг” - “приятел”, а необходимостта от 
спешен избор и безпроблемен общест-
вен консенсус излизат скорострелно на 
дневен ред.

“Празнината” се отваря, когато нео-
чакваното и болезнено събитие про-
реже ежедневното, когато дадеността е 
поставена под въпрос, когато не знаем 
какво да правим или към кого да се 
обърнем, когато цари дезориентация 
и объркване. Вместо това разтърсване 
на обикновеното да се използва, за 
да оголи основите на разпределение 
на наличните ресурси – въображаеми 
или не, материални или не, визуални, 
наративни, социални, – то често води 
до мобилизирането на част от дър-
жавния апарат. Със самото си появя-
ване и демонстриране на присъствие 
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на духа и наличие на готови мерки за 
справяне с възникналата ситуация, тя 
вече запълва отворилата се празнина. 
Понякога “явяването” ѝ се изчерпва с 
публично заклеймяване, даването на 
прес-конференция или “tweet-ването” 
от спешната среща – както в някои от 
случаите, при които COBRA заседава. 
Вакуумът е затворен, а шокиращото, 
неочаквано събитие е отново закот-
вено в нормалността. Езикът на спеш-
ните действия и кризата предотвратява 
търсенето на други начини за справяне 
с условията, при които катастрофата се 
е случила.

Theodore Price (COBRA RES 1.7)

Част от това, което COBRA RES се опитва 
да постигне с проекта си, е с помощта 
на артистични похвати да не остави 
празнината да се затвори толкова бързо 
след събитието. Оперирайки като“отго-
варяща”, тя оставя ехото му да кънти 
след самото събитие и започва да го 
разглежда в условията му на възмож-
ност по критически начин. Насочва 
ехото към установените институции, 

които “се справят” със събитието, кара 
наличните образи и интерпретации да 
влязат във връзка едни с други и да се 
“дифрактират” едни други. COBRA RES 
не държи на статута си на изкуство, 
извисено над събитията, а използва 
методи и похвати от него, за да упражни 
критика върху онова, което е прието за 
даденост в политиката и общественото 
пространство.

Така например в първите две публика-
ции, излезли в отговор на убийството 
на Лий Ригби в Лондон през 2013, както 
и на масовите наводнения в Англия 
през зимата на 2013-2014, много от 
авторите й поставят въпроса за есте-
тическите измерения на политиката 
на спешност. Emergency (спешност) и 
emergence (появяване) са тясно семан-
тично свързани на английски и тази 
връзка представлява един от подхо-
дите, които например Кристофър Колие 
употребява в текста си “The Aesthetics of 
Emergency” в 1.3 COBRA RES. Той назо-
вава спектакъла като такава естетиче-
ска форма, характерна за спешната, 
кризисна ситуация.

132



Pandemic Snap (COBRA RES 1.4-1.6)

В книгата си “Slow Violence and the 
Environmentalism of the Poor” (2011), 
Роб Никсон се позовава на нещо, което 
нарича “бавно насилие” - насилие, което 
се разгръща в течение на години, което 
може би не се наблюдава с просто око 
(като например отравянето на почви, 
изчезването на видове, изместването 
на части от населението и т.н.). Съще-
временно действието му трудно може 
да бъде обвързано с определен образ 
или сведено до ясни отношения от типа 
“причина-следствие”. Един от основните 
проблеми пред това “бавно насилие” е 
репрезентационен и наративен, пише 
Никсон, точно защото, за разлика от 
експлодиращите бомби, пролятата кръв 
или наводнените, разрушени улици, то 
не създава зрелищни образи. Време-
вото измерение на този тип насилие е 
различно, то е по-скоро продължител-
ност и не може да се улови в кадъра на 
фотографа или да бъде пресъздадено с 
няколко изречения. Спешността, която 
бавното насилие със себе си, е раз-
лична от непосредствената, но това не 
означава, че не съществува. Затова и 
Никсон пита:

Как можем да превърнем в образ и разказ 
онези катастрофи, които се придвижват 
бавно и се разгръщат дълго, които са 
анонимни и нямат главни действащи 
лица… (22)
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Това е обратната страна на спектакъла.

Може би разглеждайки въпроса за ско-
ростта и дистанцията по отношение 
на събитието и процесите, изискващи 
отговор, като изходим от двете проти-
воположни позиции – на бавното и на 
зрелищното насилие – ще се окаже, че 
се изправяме пред един и същи про-
блем, който в основата си може да се 
определи като естетически. Той е свър-
зан с визуалността и видимото, както 
и с въпроса за онова, което може да 
пресъздаде, разкаже и, в крайна сметка, 
сподели или комуникира. Но и с онова, 
което неизменно ще изпадне извън 
рамката на споделимото, въобрази-
мото и разказваемото. И в двата слу-
чая думите и образите трудно описват 
събития, надхвърлящи самите тях. При 
бавното насилие този проблем въз-
препятства възможността за репрезен-
тация, докато при спектакъла именно 
скоростното им създаване и възпроиз-
водство се превръщат в проблем. При 
зрелището наслагването на съответ-
стващи се и привличащи се една друга 
репрезентации води до изграждането 
на единен наратив и представа, която 
претендира да бъде безпроблемна и 
истинна.

Paul Antick (COBRA RES 1.7)

COBRA RES работят именно през медий-
ния и държавен апарат, които проду-
цират “верни” образи и интерпретации, 
за да поставят отново или по различен 
начин въпроси, които твърде бързо се 
изплъзват от полето на обществено 
внимание. Комитетът също работи с 
понятието “скорост” и го превръща в 
основа на продукционния си процес 
– често артистичните отговори, които 
формират дадена изложба или публика-
ция, трябва да бъдат изготвени за много 
по-кратко от обичайното време, напри-
мер за 9 дни след събитието. Работата 
по изложбата или публикацията несъм-
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нено се проточва във времето, а тексто-
вете, които биват написани и се включ-
ват в тях, представят по-задълбочен 
поглед върху условията на създаване 
на работите и върху самите събития. 
Тео Прайс казва, че този аналитичен 
и текстово базиран аспект е особено 
важен за него, защото представлява 
опит за разбиране и изследване на 
ситуацията.

Samuel Stevens (COBRA RES 1.1)

От друга страна, условията, в които 
самите артисти са поставени, също са 
белязани от “спешност”. Както пише в 
предговора към публикацията на COBRA 
RES 1.3, често артистичната реакция на 
събития в непосредствена близост – 
били те от военен характер или при-
родна катастрофа – на първо време е 
простата документация. Едва по-късно, 
от сигурната дистанция на ателието, 
работите биват завършени и концеп-

туализирани. Така че изискването на 
отговор в рамките на 9 дни до някаква 
степен се намесва и в артистичната 
рутина. То изкарва художника, фото-
графа или режисьора извън зоната им 
на комфорт и амбицията за перфектност 
– нещо, което на много от тях се струва 
контра-интуитивно, споделя Прайс. 
Затова и работите, които биват показ-
вани в поредните издания на COBRA 
RES, често не са финализирани. Това 
провокира размисъл по отношение на 
конвенциите, на които артистичната 
продукция често стъпва.

Въпросите за дистанцията и близостта 
са част от многото, пред които арти-
стите, участващи в COBRA RES, се изпра-
вят. Неудобната близост до онова, което 
предизвиква грижата и интереса им, 
а именно – онова кризисно събитие, 
което може би си остава твърде голямо, 
всяващо ужас и немислимо. Необходи-
мостта от отговор или невъзможността 
за такъв. Наложената зависимост от 
форма на организация като COBRA, 
толкова различна от художествената, 
и същевременното произвеждане на 
особен тип “близост” до държавния 
апарат.

Всички тези проблеми изграждат про-
дуктивната основа за създаването на 
друг тип политико-естетически репре-
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зентации, които може би вече зада-
ват и други въпроси. Те се насочват 
към онези моменти и събития, които 
бележат времето, в което живеем. Кои 
от тях са определени като спешни и 
заслужаващи грижа и кои – не? Кои са 
споделими и изискващи отговор, а за 
кои продължаваме да търсим образи и 
думи? Кои са действащите рамки, които 
предопределят подхода към онова, 
което тепърва ще се случи – и как можем 
да ги употребим по друг начин, за да 
посрещнем и предстоящото другояче?

Благодаря на Тео Прайс за отзивчи-
востта и щедростта по време на 
разговора ни при подготовката ми за 
това есе, както и за предоставените 
образи. Всички права са на авторите 
и/или COBRA RES.

От завършването на този текст насам 
COBRA е заседавала два пъти.

Stephen Connolly (COBRA RES 1.3)

Този текст бе отличен в конкурса на 
The Fridge в рамките на проекта им 
от юни 2015г. “Разбираш ли ме? Раз-
бирам те”. За него те поканиха млади 
автори, пишещи за съвременно изку-
ство, да напишат есе за работата на 
художествена двойка или колектив от 
20 и 21в. Първата версия на това есе бе 
публикувана в сп. bLISTER на 06.07.2015.

136

http://the--fridge.blogspot.co.uk/
http://blistermagazine.com/bg/res-to-cobra-res/


Два дни, една нощ: 
Капитализъм и Xanax®
Константин Бобоцов

“Ако времето в киното се представя под формата на факт, то самият факт се дава 
под формата на просто и непосредствено наблюдение над него. Основното формо-
образуващо начало в киното, пронизващо го до най-малката му клетка, е наблюде-
нието.” Тарковский, А.: Запечатaното времe. (23)

Една от знаковите сцени от филма Rosetta (1999) на Люк и Жан-Пиер Дарден
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Сънят на Сандра (Марион Котийяр) на 
фона на машинен такт. Това е кадъ-
рът, с който режисьорите братя Дарден 
(Жан-Пиер и Люк) започват своя „Два 
дни, една нощ“. Потапянето в състоя-
нието на покой е интуитивна препратка 
към незабравима сцена от филма им 
„Розета“, разтърсил с драматизма си 
Кан и Белгия през 99-та. В него, заспи-
вайки в караваната, героинята шепне 
съкровените си желания: „...Ти намери 
работа. Аз намерих работа. Ти имаш 
приятел. Аз имам приятел. Ти имаш 
нормален живот. Аз имам нормален 
живот...“

Създава се усещане за мига-вечност, за 
непрекъснатостта на творческото им 
търсене в социалното поле. Кинотеори-
ята разглежда това кино от една страна 
като обект на първично съзерцание, от 
друга като особена неезикова форма, 
върху която може да надстройва езика, 
като начин на изказване върху филма 
(24). На братята Дарден винаги се е при-
писвал недостатъкът, че не са могли да 
ангажират или да работят с актьори от 
висока класа, че залагат (твърде много) 
на автентизма. Но ето че точно сега, в 
лицето на Котийяр, до тях има съмиш-
леник с доказани качества. В интервю 
след премиерата в Кан 2014,  Люк ще 
сподели за първата им среща с нея: 
„Нещо в лицето и в погледа ѝ отго-

варяха на дълбоката същност на пер-
сонажа. И не бяхме разочаровани: тя 
изцяло се потопи в пейзажа на филма. 
Марион никога не поиска да се налага 
при реализирането на сцените или да 
парадира с актьорската си работа.“(25) 
Тя от своя страна си припомня, че е 
била привлечена за ролята от слож-
ността на характера и неподозираните 
неща, които предстоят да бъдат открити 
в него. 

Повторното позвъняване събужда Сан-
дра и тя закрачва с ясно доловим такт 
на стъпките към телефона. Известена е, 
че колегите ѝ са били изправени пред 
избора дали да получат паричен бонус 
от 1000 евро или тя да запази работата 
си. В “болшинството” си те са гласу-
вали за първото. Случилото се я хвърля 
бързо в дълбоката депресия, от която 
току се е възстановила. Рефлексивно 
посяга за таблетка Xanax® и промъл-
вява „Дръж се! Не плачи!“  

Дарден се вълнуват от съдбата на мал-
кия човек в капиталистическата реал-
ност. Те следят за мястото му в произ-
водствения процес - доколко все още 
съществува там и, ако да - под каква 
форма. Многобройните случаи на съкра-
щения на персонал, компенсирани с 
разпределяне на парични премии като 
вид мерки за справяне с рецесията в 
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различни индустрии, провокират вни-
манието на режисьорите. Именно една 
от тези истории се превръща в основа 
за сюжета на филма. В нея не става дума 
за синдикати или работнически съвети, 
ами за отношения, които протичат на 
чисто човешката плоскост. И доколкото 
този авторски подход е напълно познат 
на вярната им публика,  предизвикател-
ството към нея идва сега от психичното 
състояние на Сандра и развитието му - 
като функция както на обстоятелствата, 
така и на метода на лечение.

Каква е връзката между социалната 
действителност и подтикването към 
депресивната невроза като начин за 
поддържане на нормалността? Има 
ли връзка между капитализма и про-
изводството на тревожни страхове и 
болки? Има ли изход от затворения 
кръг “симптоматика-медикаментозно 
лечение”? Тези въпроси ни прена-
сочват към “Анти-Едип. Капитализъм 

и шизофрения” с желаещите машини 
на Дельоз и Гатари в анализа им на 
несъзнаваното като резултат от несъз-
наването на социалните и техниче-
ските машини. “Желаещата машина като 
съвкупността от едно цялостно тяло, 
което машинира, и от машинираните 
върху него хора и оръдия...“(25) Хумани-
змът де-инвестира желаещите машини, 

които въпреки това продължават да 
функционират в него.”(26) Проблeмaти-
зрането на желанието в изясняването 
на двата полюса между социалните 
и желаещи машини, е нещото, което 
режисьорите не пропускат във филма.    

Дарден са в орбитата на семейството. 
Единствено съпругът на Сандра, Ману 
(изигран от Фабрицио Ронджоне), е спо-
собен да я издърпа от самоизолацията, 
в която се намира. Семейството като 
себеотдаване, семейството като перс-
пектива. Те са до човека в семейството, 
попаднал в пропастта между отчужде-
нието и бюджетното оцеляване, между 
ипотеката и общинските жилища.  Дра-
матургът и философът тръгват заедно 
от тук след идеята за градивна борба с 
абсурда, за непрестанната съпротива, 
за изхода от невротичната депресия. 
Постепенно режисьорският замисъл  
бива облечен в думи, образи, диалози. 
“Единственият начин да спреш да пла-
чеш, е да се бориш за работата си!” 
настоява Ману, прегърнал отчаянието 
на Сандра. Връщането на самия човек 
в процеса е важната цел: “Кажи им, че 
искаш да си с тях, а не да получаваш 
помощи!”

Сандра се среща с управителя на фабри-
ката два пъти - веднъж в началото, вед-
нъж в края на филма. Тези сцени играят 
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ролята не са само на времева рамка, но 
и рисуват портрет на цинизма или на 
капитала като средство за изтръгване 
на добавъчен труд. Поставянето на слу-
жителите пред неизбежното – дали да 
получат заработеното си или да запазят 
работното място на колега, е цинична 
спекулация със страха. Както наблюдава 
Том Холерт в статията си “The sunshine 
state”,  “Solwal”, името на фабриката, е 
съставено от космическото „слънце“ 
и регионалното „Валония“. Фабриката 
е някак тъжен обект на внимание от 
страна на протагониста, а същевре-
менно почти изцяло отсъства от окото на 
камерата. Тя  трябва да достави работа, 
както и социалнa среда на взаимна под-
крепа, но се проваля  в някои основни 
аспекти. Панелите, които произвежда 
“Solwal”, са толкова далеч от слънцето 
като първоизточник, колкото човек би 
могъл да си представи. За разлика от 
алегоричната функция на това място, 
която се отнася до неолибералното 
унищожаване на организирания труд 
и прозаичното финансиализиране на 
слънчева светлина. Тази пустота може 
би препраща към структурни аномалии, 
свързани с психологията на глобалните 
фондови пазари. 

Акциен индекс на фондовия пазар в сек-
тора фотоволтаика (2011-2015)

Изходът за героинята на Дарден 
изглежда до такава степен предрешен, 
че нищо не би объркало (поне от пози-
цията на капитала) едно преиграване 
на ситуацията с вота. И въпреки, че ще 
получи нов шанс  два дни по-късно, 
Сандра дърпа завесите към света и се 
връща в съня си, в нейната нощ, нощта 
на киноезика, нощта от заглавието на 
филма. Съпругът, дъщеря ѝ, синът, я 
вадят от този сън, за да извърви мъче-
ническия път, окъпан в безмилостно 
слънце, към разговорите със заставе-
ните да избират. 

От врата на врата, посещенията показ-
ват една доминираща несигурност в 
условия на недостиг на средства за пър-
востепенни нужди: образование, жили-
щен наем, ремонт. Липсват съчувстви-
ето и съпричастността. „Колко човека 
са съгласни да се разделят с бонуса 
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си?“ е повтарящият се въпрос. „Вкъщи 
разчитаме на нея (заплатата)“ идва като 
аргумент от страна Сандра. Човекът 
се оказва в гранична ситуация - пред 
абсурдността на избора.Чрез посто-
янна смяна на перспективата, срещите 
с колегите ѝ са превърнати в лаборато-
рия за изследване на появата на соли-
дарност. Солидарността като една от 
формите на социално производство, 
вплитащи според Дельоз и Гатари “едно 
непородено, непроизводително поло-
жение, някакъв елемент на анти-про-
изводство, съединен с процеса, едно 

цялостно тяло, определено като социус. 
Това може да бъде тялото на земята, 
деспотичното тяло или пък капиталът. 
Именно за капитала Маркс казва: той 
не е продукт на труда, а изглежда като 
негова природна и божествена пред-
поставка.” (27)

Марион Котийяр е готова и на двеста 
дубъла на ден, знаейки, че има защо. 
Невротичната депресия ведно с всички 
странични действия на медикаментоз-
ното лечение са вплетени във филма 
с изключителен перфекционизъм и 

Марион Котийяр (Сандра) в Два дни, една нощ
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деликатност. Xanax® или алпразолам 
е медикамент от бензодиазепинова 
група. Формулата му наподобява ефекта 
на някои антидепресанти и поради 
тази му особеност (28) се използва 
като първи избор за лечение на тре-
вожно-депресивни състояния или в 
края на лечението на депресивен епи-
зод. Често проблемът е във фармако-
кинетиката – активната му съставка 
се полуразпада бързо и човек почти 
винаги има нужда от прием на нова 
таблетка. Ефектът обаче се усилва и в 
един момент се оказва, че пациентът 
е просто „дрогиран“ и не може да раз-
чита на себе си. Отпускането в колата, 
пристъпите на силно изразено безси-
лие, внезапното изчерпване на енер-
гията – бързото говорене с някои от 
колегите, пиенето на вода, което пък 
се провокира от псевдопаническите 
ѝ пристъпи с чувство за задух и сър-
цебиене. Амимичност - изглежда, че 
нищо не я  докосва. Ефект, дължащ се 
на отпускащо мускулатурата действие 
на лекарството. Най-експлоатираният 
ефект на Xanax® е този на потискане на 
виталния страх, но това е причината, 
поради която хората, ползващи го, се 
самоубиват доста по-често (чувстват 
се „смели“ да напуснат еднообрази-
ето). Паралелно на драмата в диало-
зите, страничните ефекти на медика-
мента изглеждат точно градирани, и 

въз основа на тази градация, опитът 
за самоубийство се възприема като 
напълно естествен акт. Един повта-
рящ се кадър с поглед в огледалото 
засвидетелства космическата самота 
на героинята (А. Куарон, Гравитация, 
2013).

Акциен индекс на фондовия пазар в сек-
тор неврологично лечение (2011-2015), 
на база на 15 акции

В следенето на идейната траектория, 
Жан-Пиер оприличава екипа им като 
малка машина, която се опитва да отра-
боти различните предложения за финал 
на филма. „В зависимост от предложе-
нието, машината работи или не. Ако 
машината не работи, означава, че вер-
сията е била грешна. Очевидно краят е 
този: „лице в лице“. Видях филма, хората 
казват - постави се на моето място, влез 
в обувките ми. Така решихме, че можем 
да го завършим по този начин, поже-
лахме Сандра да мине и да гласува на 
мястото на колегите си, с които иска да 
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остане, и отговорът, който тя би могла 
да даде, и който е смисълът на филма, 
е отговорът, който всъщност дава. Ако 
не искаме да разкажем същата исто-
рия, по-добре да не работим като братя 
заедно.“ (29)

Фабрицио Ронджоне, Жан-Пиер Дарден, 
Марион Котийяр, Люк Дарден

Слушайки отчетливия такт на стъпките 
на Сандра, се сещаме за мислите на 
Тарковски: „Може да си представим 
и филм без музика, само с усещането 
за протичането на истинското време 
в кадъра. И това ще бъде истинското 
кино“. (30) 
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Помашки сълзи
Стою Шишков

Увод към разказа

Помаците са транснационална общ-
ност, населяваща шест държави: Тур-
ция, България, Гърция, Македония, 
Албания и Косово. Помашката общ-
ност е силно фрагментирана и нехо-
могенна. На различните места тя се 
самоназовава с различни етноними: 
помаци, ахряни, торбеши, аповци, дил-
сизи, мияци, горани и др. Във всяка от 
държавите, в които живеят, помаците 
са подлагани в различна степен на 
различни форми на дискриминация и 
асимилация от страна на господства-
щите национализми, всеки от които е 
изработвал собствена версия за техния 
произход и е налагал собствено наи-
менование  на общността: българо-
мохамедани или българи мюсюлмани, 
помашки турци, славяноезични елини 
мюсюлмани, македонци мюсюлмани, 
сърби мюсюлмани и т. н. През послед-
ните 137 години в България натискът 
върху помаците е постоянен и се изра-
зява в опити за насилствена христия-
низация (1912-1913), смяна на имената 
(1937-1942, 1964 и 1970-1973), промяна 

на традиционното облекло  (1958) и 
други белези на идентичността,  ико-
номическа дискриминация и прину-
дително разселване (40-те години на 
ХХ век). Българският патриотичен дис-
курс не признава друго мнение освен 
това, че помаците са ислямизирани 
българи. Пропагандната машина не 
пести средства за поръчкови романи и 
„научни” трудове, с които да оправдае 
пред широката публиката тази репре-
сивна политика. Пропагандната концеп-
ция обаче съзнателно пропуска един 
много съществен детайл, а именно, че 
огромното мнозинство от помаците са 
напуснали принудително страната ни 
през последните 137 години и днес 
населяват югоизточната ни съседка. 

Изселването на помаците в Турция е 
непрекъснат процес, който започва 
в хода на Руско-турската война и про-
дължава почти до края на миналия 
век. Целите мащабите и насилствения 
характер на помашкото преселение ми 
дават основания да го определя като 
етническо прочистване. Изселването на 
помаци от балканските страни в Турция 
се осъществява на три големи вълни, 
свързани с някои от големите демо-
графски катаклизми на полуострова:  
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Руско-турската война (1877-1878), Бал-
канската война и паралелно проти-
чащата насилствена християнизация 
(1912-1913) и размяната на население 
между Гърция и Турция по силата на 
Лозанския договор от 1923 г. Извън тези 
три големи вълни се наблюдава интен-
зивен изселнически процес и в мирно 
време. В резултат на това днес в Турция 
има около 250 помашки села и силно 
помашко присъствие в много градове. 
Значителна концентрация на помаци 
има в областите Одрин, Къркларели, 
Текирдаг, Истанбул, Чанаккале, Балъке-
сир, Измир, Маниса, Бурса, Коджаели, 
Биледжик, Сакаря, Ескишехир, Самсун 
и други. Първите десетилетия след 
изселването са били изключително 
трудни за помаците в Турция, но днес 
те живеят пълноценен живот в новата 
си родина, интегрирани са успешно и 
повечето от тях са постигнали един 
сравнително добър жизнен стандарт. 
В много градове в Тракия и Западен 
Анадол помаците имат силни позиции 
в местната власт. Сред политическия 
и културен елит на Турция също има 
много помаци.

В резултат на демократичните промени 
след 1989 г. и особено вследствие на 
революцията в комуникациите сред 
помаците в отделните балкански 
страни започва процес на културна 

еманципация. Възникват множество 
помашки организации, помашки медии, 
помашки групи в социалните мрежи, 
започна интензивно общуване и кул-
турен обмен между помаците в раз-
личните държави. Помаците в Турция 
като най-многобройни и най-добре 
интегрирани логично поеха водеща 
роля в тези процеси. Те създадоха 
няколко организации, най-голямата 
и най-активна от които е Федераци-
ята на помашките дружества (ПОДЕФ). 
През последните години Федерацията 
организира множество международни 
научни конференции, дискусии, фол-
клорни фестивали, курсове по майчин 
език, посещения в България, побра-
тимяване между помашки села в Бъл-
гария и Турция и т. н. Подобни орга-
низации и дейности се наблюдават и 
в другите балкански държави, както и 
сред помашката диаспора в Западна 
Европа и Америка. 

До скоро никой в България не подози-
раше за съществуването на помаци в 
Турция. По обясними причини българ-
ската историография и публицистика 
никога не са проявявали какъвто и 
да е интерес към тяхната съдба след 
изселването. Българската статистика 
дава възможност да се установят с при-
близителна точност количествените 
параметри на изселнически процес, 
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но историците предпочитат да заме-
нят статистическите данни с произ-
волни твърдения, тъй като първите 
не потвърждават техните патриотични 
внушения. Разказът на Стою Шишков 
„Помашки сълзи”, публикуван в списа-
ние „Български преглед” през 1896 г., 
е едно от малкото художествено-пуб-
лицистични свидетелства за драматич-
ната раздяла на помаците с родните им 
огнища. В него се описва изселването 
на помаците от село Орехово, община 
Чепеларе, през 1893 г., на което авто-
рът, който тогава е учител в селото, е 
пряк свидетел. Стою Шишков (1865-
1937) е родопски краевед, чийто живот 
и изследователска дейност са дълбоко 
свързани със съдбата на помаците, 
една противоречива личност, която се 
люшка се между хуманизма и патриоти-
зма. В разказа „Помашки сълзи” обаче 
той успява да предаде трагедията на 
изселниците в цялата й дълбочина. 
Стою Шишков не се притеснява да 
посочи причините за изселването, да 
назове поименно виновниците и да 
изрази открито съпричастие към пома-
ците.

От Георги Зеленгора

Помашки 
сълзи
(Чертица из съвременния 
живот на родопските 
помаци)

През 189... година мен поработи щасти-
ето да бъда учител в селото О., разпо-
ложено в северните ребра на централ-
ните Родопи. Когато получих приказът 
за моето назначение, аз не можах да 
се побера от радост. Тя би особена за 
мен от много страни, между които една 
бе и тая, че селото О. e в родните ми и 
гиздави пранини, Родопите.

Аз бях чувал името на това село, ала 
само името, нищо повече. Заедно с 
първите мисли, които текнаха в ума ми, 
бе и желанието ми да науча, като какво 
ли ще бъде това село, което е удос-
тоило между толкова други известни 
села в тая част на Родопите да бъде в 
него поставено едничкото в тая страна 
класно училище, па още и държавно. 
Питах някои от съселяните си, ала нищо 
не можах да науча, защото никому не се 
е падало път през него. Любопитството 
ми стана нетърпимо, когато взех в ръце 
картата и видях где се намира. Чудех 
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се и не можех да си отгатна дълбоката 
тайна на причините, които са повлияли 
да се оставят настрана толкова други 
големи, известни и в много отношения 
сгодни села, да се отхвърлят на заден 
план хилядите други духовни нужди и 
интереси на толкова широките Родопи, 
та е тикнат в такова уединено и зле 
разположено село тоя малък светилник 
на науката.

Месец септември беше. Времето от два 
три дни бе мъгляво и дъждовно. Есента 
тая година бе подранила в Родопите. 
Аз се стегнах, простих се с домашни, 
роднини, приятели и с родния си край 
и тръгнах. След два дни неусилен път 
най-после стигнах в селото О. Но какво 

разочарование, какво самозалъгване 
и какво униние облада и вкова всич-
ките ми чувства, когато очите ми зър-
наха мнимото ми идеално село? Още 
при първата ми стъпка, при първия ми 
поглед и среща аз бях смазан духом, и 
като че нещо ми шушнеше да скоча от 
коня и да бягам оттук та що ще да става. 
Двамата ми другари, които бяха дошли 
няколко дена по-рано от мене и у които 
най-напред слязох и се запознах, захва-
наха да ме утешават. И те, нещастните, 
бяха изпитали същите първи минути, 
каквито и аз, ала неумолимостта на съд-
бата и нуждата от насъщния хляб ги 
бяха успокоили, поумирили вече.

Вечерта ме взема като гостеник едни-

Първокласници от училището в село Илиасагачифлик, окръг Чан, 1970 г., aрхив на 
Байрам Ерат; 

147



чкият първенец в това село, селският 
свещеник. Такова беше правилото за 
всеки странник, който пръв път дой-
деше в О.: да се запознае най-напред 
с деда попа, да потърси неговата бла-
гословия и покровителство, ако желае 
да му бъде мирна главата, особено в 
тогавашните обстоятелства. Тоя све-
щеник беше необикновено нещо тук 
помежду две три простички селца. Той 
беше причината – така казваха всички – 
да бъде училището в неговото село, па 
и на още много други български чудеса, 
с каквито изобилстват потайностите на 
такива затънтени кътчета.

На другия ден ние трябваше да поза-
обиколим селото и да се запознаем с 
него. Трябваше да видим с очите си що 
за стока е това прочуто между пома-
ците в тая околия село, което щеше да 
прави исторически преврат в широ-
ките Родопи: да прибере (затова ни се 
похвали дядо поп още при първото 
запознаване, а отпосле ние научи-
хме от самите помаци много работи) 
в лоното на старата им прадедовска 
християнска вяра помохамеданчените 
наши братя, помаците. Дедо поп тук 
готвеше горемия къпалник, и сам си 
бе възложил тежката мисия, да омие, 
окъпе и покръсти помашкия свят. А 
догде се постигне прикритата цел, в 
това бяха повярвали и мнозина по вън 

наши хора.

Цяло село обиколихме и не можахме 
да си намерим квартири за живеене. 
Представете си тясна клисура, с ниска 
долина, гола, канариста и стръмна. В 
единия бряг, наведен стръмно като 
пезул, с накапани, разхвърляни, опу-
шени от дим, полуизгнили къщи и 
обори, на които да се чудиш: жилища 
на хора ли са тези грозни и мръсни 
дупки, или свърталища на някакви зли 
духове. Едни от тях са полупокрити, 
други съвършенно отворени, без про-
зорци, някои и без подове, а повечето 
без тавани. И в тях, и под тях, и около 
тях купища тор, открити и протекли 
заходи, нечистотии, прахове, дим и 
какво ли още не. Никаква гостилница, 
или хан, или дюкян, за да намери човек 
хляб, та макар бил той и от овес. Цели 
месеци минават не, ами години и ти не 
можеш да видиш вънкашен човек тук. 
По улиците и по къщите се мяркат мъже, 
жени и деца с почернели, прегорели и 
безкръвни лица, не омивани никога и 
не счесвани, с разчорлена и кирлива 
коса, ленив и болнав ход, отвратителна 
физиономия, грубо и лениво обле-
чени – сякаш парцали, нафърлени по 
тялото. И това бяха петдесетте българ-
ски семейства, които имаха претенции 
за първенство в цялата околия? Но за 
това да благодарят на дядо поп. Ние 
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нямаме в Родопите друго село с насе-
ление и обстановка, като селото О. Как 
се е затикало това село толкова надире 
в цяла страна, мъчно е да се отгатне. 
А как е станало, за да се предпочете то 
за седалище на едно класно училище, 
това вече всички са научили, и всеки, 
който е чул и видял селото О., справед-
ливо е помислил, че с това училище е 
нанесена жестока подигравка на целите 
Родопи.

Ние считаме за голяма невежливост да 
описваме начина на нашия нов живот 
тук. Той беше толкова горчив, толкова 
отровен, щото и най-немилостивият 
човек не би пожелал на един тежък 
престъпник на претърпи наказанието 
си в това село.

Но въпреки всички тия неудобства, 
ние имаше да благодарим за премного 
добрини на помаците, които тогава все 
още си бяха в О., но вече се готвеха за 

Възрастни помакини от село Чалкьой, окръг Йенидж, Дорейд Ал Хафид
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изселване. Добрините на тези вели-
кодушни, състрадателни и услужливи 
наши братя, които толкова зле са упла-
шили някои наши интелигентни с мни-
мия си мохамедански фанатизъм, ние 
никога няма да забравим. Ако в други 
отношения мохамедовият коран и да 
не бе успял в няколко века да измести 
националните основи в племенния 
характер на братята ни помаци, то 
той сигурно бе сполучил в едно: да им 
вдъхве чувство на милост и щедрост 
към благотворителни цели, които, сме-
сени с прочутото славянско гостопри-
емство, са светъл брилянт в помашкия 
характер и патриархалните им нрави. У 
тях ние само намирахме що-годе чисто 
приготвен хляб, месо, яйца и други; те 
ни донасяха и от Пловдив едно друго, 
което тук липсваше, те ни услужваха 
във всички нужди.

При такъв живот ние с нетърпение 
чакахме коледната ваканция, за да поиз-
лезем за малко време от това мрачно 
мировъзрение, от тая дивота в това 
злочесто село. Всички другари с изклю-
чение на деда попа и още един бяхме 
решили, макар и камъни да валят от 
небето, да излезем от О. и да прека-
раме малкото дни за почивка вън от 
О., негде в Пловдив или Станимака, за 
да посъвземем своите нравствени и 
физически сили.

Щом разпуснахме учениците на 23 
декември, и ние, без да гледаме лошото 
зимно време, студ, сняг, виелица, осо-
бено пък каквато е в планините, упъ-
тихме се тримата другари-колеги за 
Пловдив, а четвъртият по някои при-
чини си остана. Тоя ден се случи та 
тръгваха за Анадола първите 45 до 50 
помашки семейства, които напущаха 
родното си сило О. и отиваха да тър-
сят спокоен живот вън от България. 
Пътят им би от Пловдив за Цариград и 
от там за новите им жилища. Ние бяхме 
с коне и догдето си поприготвим едно 
друго, закъсняхме, та чак на 11 часа 
преди обед излязохме от О. и подзехме 
пътя през близкия връх, като най-пряк, 
ала и най-лош зимно време. Помаците 
имаха деца, жени, натоварени коне; 
почти всички възрастни от тях бяха 
пеш, поради това те бяха тръгнали още 
в зори.

Тоя ден имаше силна веявица със сняг. 
Вятърът беше северен, духаше право 
срещу нас и обсипваше лицата ни със 
замръзнал сняг. Студът беше толкова 
лют, че пронизваше всички кости на 
човека.

От селото О. до града Пловдив е осем 
часа път. Едва изминахме за два часа 
каменистия трап от село О. и се изка-
чихме на билото на първия връх, гле-
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даме: пред нас превалят през голямата 
преспа – половин час надалече – нато-
чени една върволица коне, жени, деца и 
мъже; нижат се из пътеката един до друг 
и се борят с лютия студ, сняг и вятър. 
Облаците бързо се движеха по небето и 
в един промеждутък от слънчеви зари, 
блеснали мигновено, успяхме да ги 
видим на такова разстояние.

- Това са нашите О-ци помаци, 
извика другарят ни, който вървеше 
най-напред. Горките, от сутра насам 
где са успели да стигнат за пет и повече 
часа път.

Ние шибнахме конете да вървят 
по-силно, тъй като тук вече пътят е 
прав, без трапища, па и те достатъчно 
бяха отъпкали дирята. Тъкмо при студе-
ната чешма сполучихме да ги стигнем.

- Орларолсун, комшулар, хайде 
Аллах да ви помага, извикахме и три-
мата един по един.

- Хо-о-о, алларазъолсун, и вам орла-
ролсун, даскале ефенди. Къде сте се 
напънали сега в това време, та си не 
гледате барем вие рахатя, - изведнъж 
се отзоваха три-четири гласа, а подир 
тях и други, които бяха по-близо.

От станалата глъгка всички се извъ-

рнаха та ни видяха и познаха. Младите 
помакини наведоха лицата си, прекъс-
наха кресливите си гласове и поизпра-
виха яшмаците си, бели като снега, за 
да се скрият не толкова от съзнание да 
спазят строгите мохамедови правила, 
отколкото да задоволят ревността на 
мъжете си, или поне да се покажат уж 
изпълнителки на харемния живот. Това 
е така, защото в село ние ги срещахме 
много често по улиците, и щом няма 
наоколо мъж помак, те никак не желаеха 
да скриват светлите си и хубави лица 
от нас. При всичката им предпазли-
вост ние все пак можехме сегиз-тогиз 
да надникнем из някое нарочно може 
би открито кътче на яшмаците, за да 
откраднем по един нежен поглед, често 
пъти съпроводен с по някоя бисерна 
сълза от тъга. Старите пък бяха сво-
бодни пред нас. Много от тях позна-
вахме и ни познаваха, па и обичаха, 
защото не веднъж бяхме купували от 
тях яйца, кокошки, мед и други работи за 
ядене. У някои бяхме ходили и на гости 
в домовете им. Аз особено се ползвах 
с повече доверие у тях, защото едно 
че бях от Турция, порасъл в тяхната 
среда, а главно, защото им пригаждах 
до крайност, само и само да вникна в 
техния живот и нрави, тъй като О-ци ни 
ги препоръчаха за големи фанатици и 
лоши люде, като съседи на Тъмръшци. 
И моята прикрита цел не ме излъга. В 
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разстояние на едногодишното ми сто-
ене в О., догдето помаците не бяха се 
изселили всички, аз сполучих да изуча 
много работи за тях, ала много си оста-
ваха и скрити, просто от страха на съсе-
ляните им българи. Мен ми бе много 
приятно, че можех да се възползвам 
сега при напущането им на селото О. 
и да изскубна още нещо за причините, 
поради които те напущат веднъж за 
всякога своите родни огнища в гизда-
вите планини.

- Аго, Селиха бе, защо си не седехте 
в село барем до пролет, а сте завели тия 
дечица сега в такива студове да теглят 
по път, се обърнах аз към един мой 
познайник, 60-годишен помак, който 
се имаше помежду всички за искрен и 
справедлив човек.

- Кина да правим да седим, ефенди? 
Ние сме вече сторили нает да излезем 
от тая земя, та колкото по-напред, тол-
кова по-добре. В Аллахови сме ръки, 
където и да сме, кинато е писано да 
минова, ще се минова.

- Оти ли питаш барем ти, ефенди! 
Барем ти знаеш нашето бално кина е. 
Ние сме вече артък стока, а на артък 
стока мястото е на купището, и днес, и 
утре, подзе друг помак, Мустафа, наче-
тен и разсъдлив О-нин.

Млади помакини от Рибново и от Бига 
на фестивал в Чанаккале, 2013 г., Георги 
Зеленгора
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- За кина думаш тъй, аго Мустафа, 
възразих аз. Какво е това артък стока? 
На кой баща става артък някое дете, 
което е негово? И вие сте както всички 
миллети тука, па и нещо повече. Пла-
щате си давнината, покорявате се на 
законите, мирно си живеете, гледате си 
гечинмека, никому нищо лошо не пра-
вите, а такива люде артък стока могат 
ли да бъдат? Те са макмул всекъде и 
всекъде ги драговат.

- Хане да е тъй, ефенди, ала иди кажи 
тъй и на нашите комшие българе, да 
видиш кина ще ти рекът.

- Та белки до толкова са лоши те, 
до толкова ли сте излезли из очи едни 
други, та в такова време сте тръгнали 
да се наказвате по път?

В това време, като се заведе такъв раз-
говор, се струпаха около нас повече от 
десетина помаци, да вървяп по-близо 
и да слушат. Няколко млади жени под-
караха заднината коне и крадешком 
отправяха сегиз-тогиз своите нежни 
погледи, които не бяха лишени от любо-
знателност, интерес и удоволствие. 
Това показваше, че те се съгласяваха 
с нашето мнение, но тяхното женско 
положение не им е дало да надделеят 
над твърдото решение на мъжете им 
да не остават в О.

-       Ние сме тръгнали още лани, когато 
ни накараха да продадем стоката, ала 
нашите комшии ни държаха до сега, за 
да ни изпъдят всред зима. Та и сега, как 
сме тръгнали, как сме се откопчили, ние 
си знаем, поведе разговор старецът 
дядо Селим.

- Че как така ще ви пъдат, питах аз, 
или ви сте додевали инак нещо?

-       Ние не сме вече в О. и вие си сте 
наши. Ако е рекъл Аллах, нает назад 
немаме за връщане на живот, барем да 
си ви поприкажем, ако не бързате, та 
да ни олекне на сърцето, за да видите 
нашето тегло има ли и става ли дру-
гаде. Вие сте слушали и знаете от кина 
бегаме. Нейсе, сторихме веднъж нает 
и продадохме кой кинато имаше. Про-
данта бе лесна: ако струваше имотът 
някому двадесет, даде го за десет. 
Моя имот продадох за 150 лири, ала 
взех само 50. Цялата планина „Чер-
ният връх” отиде с него, пък преди пет 
години един кехая, българин от Турско, 
ми даваше само за планината 700 лири, 
ала пуста глава, не дадох му я, защото 
тогава никому и на ум не дохождаше, че 
ще дойде време да ги башладисваме. 
Пазарлъка бе пешин пари. Дадохме им 
продавателно и ха днес да ни платят, ха 
утре, та цяла година ни развъртаха. Ние 
останахме без нищо и ядехме готово, 
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без да можем да се оплачем някому. 
Най-сетне видяхме, че техният нает е 
друг, та се хванахме на втори пазарлък. 
Отстъпихме им кой половината от пред-
ния пазарлък, кой повече, кой по-малко, 
само и само да се куртулисаме. Хубаво, 
подбрахме се на две на три, ама тогава 
друго зло: трябват пашпорти, пък за 
да ги вземем, трябваше всеки от нас 
да ходи и да изкара свидетелства от 
град, от банка, от земледелческа каса, 
от прокурор, от горски инспектор, от 

съдия, от бирник, че нямаме борч и че 
не сме дадени под съд за нещо. Цял 
месец се лутахме, правихме масариф 
и изкарахме свидетелства. Ха бакалъм 
сега и кметът трябва да ни даде друго 
свидетелство от общината, че нямаме 
данък за даване. Днес го моли, утре го 
моли, все си има работа, все за друг 
ден го оставя. Дните се нижат един по 
един и ние се чудим кина да правим: 
да се оплачем на хюкюмата, сетне къде 
да идем, в село трябва да не влизаме. 

Курсът по ръкоделие в село Илиасагачифлик, Дорейд Ал Хафид
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Ходжата рече да ги посплаши, че ще 
даде прошение за вакофските ни пари, 
които бяха ни ги взели, та щеше да си 
изпати човекът: нагодили бяха люде 
да го затрият.

Най-сетне се сетихме къде върви рабо-

тата, та всеки с молба и с даване, кой 
колкото можеше, един пчели, друг пари, 
трети овце, хеле се свърши работа. 
Имахме още за вземане някои, ала на 
отиване изпокриха ни се. Знаеш ли, че 
кмета лани, кога стана кмет, нямаше ни 
шумка, сиромах беше, ала сега видиш 

Помаци от село Чамалтъ, окръг Бафра, избягали през 1934 г. от село Ерма река, Зла-
тоградско (снимката е от архива на Мехмед Кундьов, 60-те години на 20 век)
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ли го, и къща си има, и волове, и мюлк, 
и 150 овце направи. Тъй са всичките 
наши комшие. Та Аллах дали ще ги 
остави да прокопсат с факирски сълзи! 
Шукюр, ние сега не сме в О., ала ни 
оставиха ей-тъй, както ни гледате. Сега 
ще идем в Анадол, та кинато Аллах ни 
е отрекъл, такова ще е.

- Ех, ефенди, ние не зная кина лошо 
сторихме Аллаху, та толкова прете-
глихме. Сполай му, сега отиваме, и ние 
не знаем къде и за кина. Никой от нас не 
искаше тъй да е, ала нашите комшие ни 
докараха до тоя хал, повтори Мустафа.

В това време една стара помакиня 
извади една кърпица от пазухата, раз-
върза от нея малко пръстчица и със 
сълзи на очите я целуна, обърна се към 
нас и занарежда:

- Ех миличките, Аллах дене да ви 
дава и берекет. Земя е, много е мила, 
тук съм си взела пръстчица от тая земя, 
гдето сме се родили, и ще я нося да ми 
я сипят на очите там, дето Аллах ще 
ми скрати денете. Ей тук, тук на сър-
цето рана имам, като си спомена кина 
имахме, какво хубаво видеха от нас 
нашите комшие, че кина сториха с нас. 
Ама попът, попът, видиш ли го с онова 
черно джюбе, кина знае той? Той раз-
тури наше село, той ги учеше на всичко 

и...

Насълзената баба не довърши думите 
си, защото я прекъснаха два три гласа 
изведнъж и не и дадоха да продължава 
за деда попа. И твърде обяснимо бе 
това, като си припомняме какви слухове 
се носят тук-там из селото тайната за 
деда попа и как той ги бе уплашил. Ала 
за него ние не можехме да чуем повече 
нищо от нашите спътници, защото 
беха още в наша територия. Езикът 
им щеше да проговори без страх, само 
като минеха границата. Жалко бе, че 
ние не можехме да ги придружим дотам. 
Бабата завърза внимателно свещеният 
си спомен в кърпицата, скри я в пазвата 
си и, наведена към земята, продължа-
ваше стъпките си, без да отвори втори 
път устата си.

- Ех джанъм ефенди, ние ако има-
хме в наше село едничък българин, 
като О-ци, щяхме да оставим всичко 
без пари и да ни няма тук. Ала шукюр, 
че Аллах ни е чувал и нам си е добре, 
каза натъртено един средня вързаст 
помак от чисто помашкото село З., който 
изпращаше до Пловдив свои роднини, 
помаци О-ци.

Ние нямаше, или по-скоро не смеехме 
да възразяваме нищо на тая чистосър-
дечна и вярна помашка изповед, пог-
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ледвахме се един друг мълчешката и се 
червяхме от тия девствени и с нищо не 
повинни наши братя, които съдбата е 
оставила толкова беззащитни.

Разговорът не следва до Юрук-алан, 
гдето ние се отделихме за село Мар-
ково, а те подзеха пътя за помашкото 
село Еникьой, гдето щеха да прено-
щуват вечерта и се видят с роднините 
си, а на утрето да дойдат в града. Сту-
дът, снегът и виелицата като че се бяха 
надумали и те да измъчат тези хорица и 
да притурят нещо повече и на така ока-
яното им положение. Лицата им бяха 
посинели от студ, особено на жените и 
децата. Едно дете там плаче, друго тука 
вика „мамо, бабо”, трето, примряло от 
студ, лежи на ръцете на насълзената 
си майка – всичко това представяше 
такава картина, която бе в състояние 
да трогне и най-каменното човешко 
сърце.

На втория ден ние дойдохме на стан-
цията, за да кажем сбогом и да видим 
още един път тия наши братя, които 
вече нямаше да видим и да имаме у 
нас. Тяхната немилостива съдба бе 
решена: измирането им в Анадола от 
непоносимия за тях климат и условия 
на живота и съвършеното потурчване 
на останалите.

Ръкувахме се поред с всички и всички 
поред със сълзи ни поискаха прошка и 
„халал на сай и на друга дюня”. Дадохме 
по някое симидче на някои от дечи-
цата, чиито лица и погледи показваха 
неизвестност. След половин час тре-
нът изпищя и тръгна, като откъсна още 
една частица от така нараненото наше 
народно тяло.

Н-в (Български преглед, ІІІ, 1896, кн.ІV, 
с.25-33)
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Парчета история
През 1946 г. евреинът Леон Скиаки 
описва преживяванията си в едно от 
френските училища в Солун. Градът е 
все още част от Османската империя. 

Групата деца, които формираха двата 
първоначални класа, представляваше 
доста точна извадка от разнородното 
население на Солун. Долната група, 
където постъпих и аз, се състоеше от три 
френски момчета, едно гърче, четирима 
испански евреи, сърбин, мамин11, 
арменец, турчин и черногорско 
момче, което бе дошло специално от 
Цетине, за да се присъедини към нас. 
Макар че всички говорехме отлично 
френски, бяхме дошли от общински 
училища, или пък бяхме имали частни 
учители, и никой от нас не беше влизал, 
освен спорадично, в контакт с деца с 
различна от неговата националност. 
Тук за първи път, седейки един до друг 
на новите чинове, гледайки черната 
дъска, разположена върху триножника 
си, слушахме г-н Тиери, нашия директор 
с неговото румено лице, сини очи и 
руси мустаци, който ни обясняваше 
схемата... Искреният му интерес към 
обичаите на страната развърза езиците 
и на най-срамежливите и сдържани 
измежду нас. Скоро Мехмед, турското 
момче, доброволно обясняваше 
обичаите на Курбан Байрам, празника, 

който следва Рамазана; Йованович, 
роднина на крал Никола от Черна 
гора, свободно разказваше за народа 
си и за планините си; и открихме с 
Папопулос, че гърците имат много 
общи обичаи със сърбите, когато Иван, 
синът на консула, ни разказа за това, как 
празнуват Великден у дома. Докато си 
говорехме свободно и играехме заедно, 
станахме много добри приятели, 
правехме си посещения по домовете и 
си споделяхме тайни, опознахме много 
отблизо неща за обичаите си, които, 
погледнати отстрани, биха могли да 
изглеждат странни и незначителни.
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