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уводни думи

настоящия четвърти брой на сп. dВЕРСИЯ навярно се намираме
идейно и практически най-близо до някои от основните въпроси,
които съпровождат начинанието ни от самото начало: каква е (или би могла
да бъде) ролята на “лявото” тук и сега? Може ли неговият критически заряд
все още да бъде употребен и насочен към онези моменти на спешност,
които обуславят споделеното ни настояще? Как се отнасяме към вече
уж осъществените проекти от миналото и можем ли да кажем, че те са
изчерпали потенциала на лявото като критика, въпрос и провокация към
наглед деполитизираното и изчистено от противоречия публично пространство? Въпросът за това как се позиционираме спрямо миналото - било
то окачествено като комунистическо или социалистическо, утопично или
тоталитарно, реално преживяно или достигнало до нас през призмата на
разкази и документи – е един от онези въпроси, които си задаваме отново
и отново в работата си като колектив. Вторият ни брой, “Времена и
млади”, беше досега най-явният ни опит за поставянето на някои от тези
проблеми. Но въпросът за миналото от гледна точка на (не)реализирания
му критичен потенциал е един от движещите и за много от събраните
в настоящия брой текстове. Той присъства както в анализа на Петър
Добрев за метаморфозата на утопичния градски проект Димитровград,
така и в моето занимание с работата на чешкия съвременен артист
Збинег Балдаран, чието видео Socio-fiction взема марксовия Комунистически манифест като отправна точка. В своя текст-разходка “Висящите
кактусови градини” пък Константин Бобоцов ни връща в миналото на
друг град - Пловдив в края на 19 в. - или тъкмо когато градската му тъкан
е в процес на преправяне и прекрояване.
Може да се каже, че теоретичните присъствия в броя го теглят в
две различни, но по сходен начин проницателни и критични посоки. Повече
от един век (или точно 114 години) разделя написването на двата преводни
текста, които сме поместили в него. В “Последиците от социалния реформизъм и общата природа на реформизма”, или глава 5 от издадената през
1899 г. книга на Роза Люксембург “Реформа или революция” (в превод от
Станислав Додов), авторката предлага остра критика на социалния реви-
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зионизъм, който в голяма степен определя характера на повечето познати
ни и днес доминиращи социалистически партии. Тя задава и въпроса за това
каква е ролята на реформите за един социалдемократически проект –
могат ли те да бъдат мислени като цели сами по себе си и не предотвратява ли такъв един подход стремежа към революционна социална
трансформация? “#Ускорявай: Манифест за ускоренческа политика” (с
превод и увод от Станимир Панайотов) от Алекс Уилямс и Ник Срничек
пък е един от най-обсъжданите и провокативни текстове от последните
години. Обект както на ожесточена критика, така и на ентусиазъм, той
е интересен и важен с това, че формулира (отново) проблема за бъдещето и алтернативата като проблеми на лявото. Авторите предлагат
ускоренчеството като подход, който да си присвои съществуващите
неолиберални инфраструктури и технологически предпоставки и да ги
използва като “трамплин” към посткапитализма. Но и за двата текста
е централно заниманието с кризата, както и това как подхождаме към и
накъде насочваме вътрешните противоречия на капитализма. Оставяме
отворен въпроса за това доколко са съвместими позициите на Уилямс/
Срничек и Люксембург, но намираме за важно да почерпим идеи и от
двете. Ако диагнозата на първите е, че “Тридесет години неолиберализъм
направиха от клонящите наляво политически партии такива, които са
ограбени от радикална мисъл, които са кухи и без народен мандат”, то
къде са местата, където можем да потърсим или генерираме наново радикалната мисъл – тук и сега, в лицето на едно още незаформило се бъдеще?
Бъдещето, струва ни се, е онази тема, която задвижва въпроса за
утопията и същевременно го “приземява” в едно повече или по-малко
фиктивно пространство. В текста си “За другите пространства”, Мишел
Фуко пише, че утопиите винаги имат връзка с реалното пространство
на обществото – те могат да са негов идеален или обърнат образ, но
при всички случаи си остават абсолютно нереални места – за разлика от
хетеротопиите. Може ли обаче това отношение между реално и нереално,
между утопично и обществено пространство, да бъде революционно? Ако
се вслушаме в Роза Люксембург – вероятно не, тъй като “утопично” е
именно определението, което тя дава на една реакционна наместо революционна практика.
Възможно е да се окаже, че сферата на изкуството е една от малкото,
в които утопичното може да понесе революционната задача. Затова и в
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чисто новата рубрика “кОлтура” се постарахме да поместим занимания с
творби, които по един или друг начин задават въпроса за връзката между
политическа борба и изкуство. В нея освен вече споменатата рецензия
на Збинег Балдарановата изложба може да се прочетат и откликът на
Ивайло Динев за нашумялата постановка в Народен театър “Гео”, както и
текстът на Чавдар Цветков за филма “Теорема” на италианския режисьор
Пиер Паоло Пазолини. Двете творби - постановката и филма - са разделени много повече от своите политически предпоставки, отколкото от
отстоянието на 50 години история на изкуството.
Друг особено важен фокус на този брой от гледна точка на темата
за реформата и социалната трансформация, е заниманието с ролята на
институциите (като съвсем реални пространства, с Фуко) в тези процеси.
Така в рубриката “Дифрактикум” ще прочетете текста на Маргарита
Габровска “Кога яйцеклетките ни са най-красиви?”, в който се проблематизира преднамереното комерсиализиране на практиките по замразяване на яйцеклетки, като за основа на критиката авторката избира един
спечелил популярнст в последната година роден проект - “Майка навреме”.
Тук е поместен и анализът на Станислав Додов на скорошните дебати
във връзка с широко дискутираната образователната реформа през философията на новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Фото-есето продължава тази ориентация, разглеждайки някои разкази
от първо лице, както и езика в сферата на деинституционализацията в
грижите за децата, лишени от родителска грижа в България.
В текста си “Студентски град на студентите!” Ивайло Динев пък
отказва да преповтори клишетата за обитателите на столичния квартал,
като вместо това, разказвайки историята на жилищния проект, разглежда
въпроса за това защо студентите са онези, на които най-рядко се дава
думата при обсъждания за бъдещето и настоящето на Студентски град.
Тези от вас, които са следили дейността ни в социалните мрежи през
последните седмици, ще са забелязали, че взимаме активно отношение
към събитията в югоизточна Турция и северна Сирия. Обстановката се
мени всеки ден и далеч не е ясно каква ще бъде тя, когато този текст бъде
публикуван. Ясно е може би единствено това, че в медийното пространство цари затъмнение относно убийството и репресията на стотици
кюрди, граждани на Турция - процеси, протичащи от лятото на 2015 насам.
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Същевременно много от сирийските кюрди (които вече също са открито
бомбардирани от северната си съседка) са не само онези, които към момента
дават най-съществен отпор на Ислямска държава, но и тези хора, които
в областта, известна като Рожава (северна Сирия), реализират един от
най-интересните политически проекти днес. Вдъхновени от опита им и
водени от желанието си да изразим солидарност с техния анти-националистически, анти-патриархален и анти-капиталистически проект за
демократична конфедерация, решихме в този брой да отредим специално
място на разказването на тази история. От този импулс възникна моята
статия “Кюрдистан без Кюрдистан?”, както и преводът от Ирина Самоковска на интервюто с Джанет Бийл “Размисли върху Рожава”. В духа на
предишния ни брой, превърнахме рубриката, която доскоро беше “Парчета
история”, в “Убежни точки” - защото Рожава не може да се нарече нито
утопия, нито история, ами по-скоро е онова крехко, пулсиращо, носещо
надежда настояще, чиито парчета се надяваме никога да не се налага да
събираме.

Демонстрация срещу ИДИЛ в Берлин. Montecruz Foto - En la
Vuelta (2014) CC BY-SA

Приятно четене!
Неда Генова
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Настоящият брой на dВЕРСИЯ е различен с това, че в него за първи
път въвеждаме рубрики. Мотивацията ни зад това решение е да дадем
насоки по отношение на тематичните връзки, които виждаме между
различните текстове, като се надяваме така да изградим континуитет
и възможност за създаване на асоциации между текстовете от различни
броеве. Също така, по този начин се опитваме да наблегнем върху някои
особено важни за нас посоки на мисъл и критическо занимание:
В рубриката “Тема на броя” ще поместваме онези текстове, които смятаме,
че най-ярко зачекват основните въпроси, които сме си поставили за даденото издание.
Името “Дифрактикум” е заигравка с институцията на “паноптикума”,
чиято конструкция предполага тотална видимост и контрол, обусловени
от силата на една всевиждаща институция и централна гледна точка.
Нашата идея с тази рубрика обаче е да погледнем към самите институции,
да “разпръснем” погледите към тях и да засилим критичните позиции по
отношение на тях там, където намираме това за важно и належащо.
“Хоризонти” е рубриката, където ще поставяме отново и отново въпроса
за бъдещето, алтернативата и политическия потенциал на въображението. Тя е и рубриката, където бихме си представили да поместваме
теоретични, спекулативни и предизвикателни текстове.
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В “Убежни точки” ще разказваме за онези места, идеи, хора и проекти от
настоящето, които по една или друга причина убягват на колективното
внимание и не намират (според нас) заслужилия отзвук в общественото
пространство. Убежните точки и хоризонтите си приличат по това, че
често в търсенето и измислянето на алтернативни форми на съжителство, и двете винаги рискуват да бъдат заличени, заглушени или забравени.
“Минало незавършено” пък е рубриката, където ще поместваме текстове,
които поставят въпроса за миналото и, разглеждайки го не като нещо
затворено и завършено веднъж завинаги, го политизират и изкарват наяве
залозите му – както за настоящето, така и за бъдещето.
В “kОлтура” ще публикуваме рецензии и коментари върху изложби, филми,
книги и др. форми на артистична продукция, докато с “Фото-есето” ще
продължаваме да търсим различни, по-експериментални начини на разказване на истории и поставяне на проблемни въпроси.
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тема на броя

Димитровград
от уmопияma
към “неудобното
наследство”
Петър Добрев
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имитровград е построен между 1947 и 1952 г. - първият български
изцяло социалистически град, по модела на Комсомолск в СССР и на
подобни проекти в ГДР, Полша и Унгария. Наречен още от началото “град
на младежта” и “изцяло нова реалност”, Димитровград е ясно заявен опит
за архитектурна материализация на социалистическата утопия. Днес, 26
години след падането на социализма, Димитровград получава съвсем друга
официална интерпретация – като част от “пан-европейската мрежа на
тоталитарните градове”. Какво се случва с утопичните корени на града
след различните му дискурсивни метаморфози?

“Градът на младежта”

Бригадири в изграждане на Димитровград.
Снимка: Самуил Сорев, съст., Димитровград, 1983

Димитровград израства по план на мястото на три малки села в
маларичните полета на Тракийската низина, за да служи на социалистическата идустриализация на България. Построен е от над 50 000 бригадири,
предимно бедни селяни от цялата страна. Както пише Ричард Стайтс,
планирането в една планова икономика не е случайно занимание, това е и
“национално планиране”, формиране на общности на макро ниво, с други
думи – изграждане на утопия наяве и то в най-големи мащаби. (1)
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Социалистическите общества притежават огромната власт да проектират не само архитектурата на градовете, но и гъстотата на населението, баланса между селско и градско население, разположението на
фабрики, администрация, училища, болници.
Димитровград е кръстен на все още живия по това време Георги
Димитров, първият комунистически управник на страната и лидер на
Коминтерна между 1934 и 1943 г. Първоначално Димитров е против това
име, но склонява в духа на тогавашния “култ към личността”. Димитровград става индустриален център, произвеждащ главно торове и цимент.
Идеята на строителите му е да покажат какво може да се постигне,
когато отделните личности работят за колектива, а не за собствените
си егоистични интереси. Градът показва и новото социалистическо отношение към природата. За разлика от традиционното романтическо отношение, тя сега е поставена изцяло под човешкия контрол и в услуга на
модернизацията. В новото начало дори сезоните спират да са от значение:

Но датите за нас днес не важат и с тази есен ний не сме
съгласни! Старее календарният език, а щастието като
клон разлиства се. Нов календар, историйо, пиши!”
Пеньо Пенев, Строителна пролет
Димитровград трябва да материализира комунистическа утопия под
лидерството на партията. Същевременно трябва да покаже разликата
със западните капиталистически градове, където частната собственост няма как да позволи такива грандиозни строежи. Не на последно
място, градът трябва да потвърди победата на пролетариата, еманципирайки доскоро експлоатираните работници от близките мини. Те
трябва да станат новите образцови социалистически граждани. Една
от многото пропагандни книжки за строежа на Димитровград твърди:
“Човек все повече се убеждава, че заедно с израстването на огромните заводи
и топлоелектроцентралата израстват също хиляди нови чудесни хора,
убедени строители на новия живот”. (2) В този дух е и девизът на найголямата бригада в Димитровград “Млада Гвардия”: “Ние строим Димитровград и градът строи нас”. (3)
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Още от началото Димитровград се изгражда с 19 фабрики, които
привличат хиляди селяни от близките села. Но градът така и не достига
планираното си население от 75 хиляди. Много от новодошлите бързо
се разочароват от неподходящите жилищни и работни условия. През
1954 г. например, 866 работници напускат Димитровград, но на тяхно
място идват 1828 нови. Демографската история наистина потвърждава
етикета „град на младежта“ – през 50-те над две трети от населението
е между 16 и 50 години. Повечето обаче са мъже, жените представляват
едва 28% от фабричните работници през 1951 г., като мнозинството от
тях работят във фабриката за консерви. (4)
Въпреки подобни противоречиви резултати от сблъсъка на утопията
с реалността, партията все пак има голям успех в това да накара хиляди
младежи да участват в строителството, вдъхновени от идеята за
по-добър живот. За много от тях това е първото излизане извън родното
село. Естествено, бригадирското движение става ключов фактор за идентифицирането им с комунистическата идеология. Чрез партията те
стават част от това историческо, монументално събитие – изграждането на цял нов град. Мнозина започват по този начин и професионалните
си кариери – в строителството или като учители.
Партията също успешно демонстрира грандиозния размах на социализма – до ден днешен Димитровград изглежда импозантно, с мащабните
си жилищни стради, широки булеварди и огромни фабрики. Градската мрежа
следва плана на архитект Петър Ташев, който съчетава монументалност
в строителството с идеята за социално равенство. Ташев се опитва да
елиминира традиционната разлика между индустриалните и жилищните
части на един град. Идеята му е да интегрира фабриките архитектурно
и функционално в цялостната структура на Димитровград.
Както в повечето съветски градове от периода, “микрорайонът”
застава в основата на плана за Димитровград. Микрорайоните представляват отделни квартални единици с жилищни блокове и прилежащите
към тях услуги, които трябва да настанят между 5 и 15 хиляди души.
Пешеходни райони свързват ресторанти, детски ясли, детски градини,
читалища, библиотеки и спортни зали, които са разпределени според броя
население. Идеята е повечето дневни нужди да могат да бъдат задоволени
в максимална близост до местоживеенето. Това, съчетано с еднаквото
качество на строителство в отделните квартали, трябва да създаде
14
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така желаното равенство на жизнения стандарт.
Автори като Дейвид Смит смятат, че един
град може да бъде описан като социалистически
в своята физическа организация дотолкова,
доколкото е доминиран от микрорайона. (5)
Съответно Димитровград е построен точно
на този принцип, макар че мащабна реконструкция през 80-те години създава типичен
пешеходен център и концентрира повече и
повече институционални стради там – като
знак за упадъка на утопията и завръщането
към преди това отричаните буржоазни норми.
Други проблеми се появяват още от 50-те.
Недостигът на работна сила е постоянен,
главно поради лошите работни условия. Жилищата, наличната техника, дори храната често
не достигат, като много от работниците са
принудени да живеят във временни постройки
без никакви санитарни условия. Някои се принуждават да отглеждат добитък около строежите, за да се изхранват. Други пък трябва да
пътуват ежедневно до близките села поради
липсата на достатъчно места за настаняване.
(6)
Смените често продължат по 18
Част от първоначалния план на Димитровград
и дори 20 часа, включително в найспоред арх. Ташев. Снимка: Самуил Сорев,
съст., Димитровград, 1983
суровата зима. Санитарните условия са толкова
лоши, че дори има регистрирани случаи на малария. Логично, това води
до огромно текучество на работници, което не спира въпреки тежките
наказания, наложени от държавата (включващи затвор за работниците,
напуснали самоволно назначените им места). Ситуацията е най-тежка в
мините, където държавата прибягва до използване на принудителен труд
от затворници и концлагеристи. (7)
Макар че Димитровград се строи по план, много неща от проекта на
архитект Ташев така и не се реализират – например само два от плани15

Димитровград през 80-те, Снимка: Самуил Сорев, съст., Димитровград, 1983

раните шест булеварда биват построени. Kaкто споменахме, много от
по-късните достроявания са в брутално противоречие с първоначалния
план. Част от апартаментите се оказват не особено пригодни за обитаване, а идеята за общи пространства рядко бива подемана от новите
жители, които предпочитат да организират жилищната си среда по
традиционния модел на нуклеарното семейство. (8)
Строителството на фабрики е с приоритет пред жилищните сгради и
много от последните продължават да нямат канализация дълго след като
първите семейства са настанени. Въпреки че Димитровград е проектиран
като един от най-зелените български градове, с просторни и поддържани
паркове, индустриалното замърсяване е значително. През 80-те градът
вече е един от най-замърсените в страната и процентът хора, страдащи от болести, свързани с това заболявания, е значителен. “Градът на
младежта” е станал “символ на тежкото екологично състояние на съвременния български град”, дори според цитати от тогавашната социалисти-
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ческа преса. (9)
Улф Брунбауер смята, че Димитровград става отражение на утопичните очаквания на БКП и съответно на доместификацията на революционната политика. С годините утопичният ентусиазъм на бригадирите
избледнява, за да бъде изместен от ежедневните проблеми и от разочарованието от властимащите, които, въпреки заявените принципи за
равенство, видимо се обогатяват за сметка на останалите. (10)
Разочарованието от утопията в Димитровград може най-добре да се
въплъти в съдбата на бригадира-поет Пеньо Пенев. През 1955 г. той пише
в стихотворението си “Аз, един от народа”: “Не мечтая/ безсмъртие/ и
пътища леки, а ватенка топла/за зимния ден”.”
Само четири години по-късно Пенев се самоубива, едва 28-годишен.
В едно от последните си стихотворения „Епоха“, той пише срещу новия
елит, “плъховете/ заменили с високите звания/ разума”.

Димитровград в преход.
Завръщането на утопията.
Когато режимът пада през 1989 г., Димитровград, “домът на социализма”, не прави особено изключение от общата политическа треска. В
града има големи митинги против БКП, веднага се появяват нови партии.
Идеологията и утопията биват демонтирани, често буквално. Голямата
статуя на Георги Димитров е махната от градския площад в съответствие с новото време. Стотина души се събират в опит да я защитят
с телата си, но полицията бързо ги разпръсква под аплодисментите на
далеч повечето хора, събрали се в подкрепа на демонтирането. В крайна
сметка Димитров се озовава проснат по очи в един от градските паркове,
близо до река Марица.
Разпадът на плановата икономика обаче удря града силно, тъй като
той се е развивал около фабриките за цимент и торове. Пост-комунистическата приватизация затваря много от предприятията, а на други намалява драстично работния щат. Както в цялата страна, доходите спадат
драматично, а младите започват да търсят работа на други места.
И ако антикомунизмът е добро оръжие за легитимиране на остеритета
от управляващите партии, то в Димитровград той започва да има своите
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Паметникът на Георги Димитров след свалянето му
по време на промените, снимка: izvestnik.info

изненадващи обратни ефекти.
За пръв път те стават видими при появата на идеята за смяна на
името на града – подобно на случилото се в Дупница и Монтана. Изненадващо, Димитровград запазва названието си след многолюдни протести
и блокаж на жп линията за Истанбул, на чиито релси лягат някои от
старите бригадири. Формира се комитет, който поема задачата да убеди
президента Желев, че името на града може да реферира както към Геогрги
Димитров, така и към св. Димитър. “Поне това успяхме да спасим”, казва
Господин Георгиев, един от бившите кметове на Димитровград.
Не така се случва с фабриките обаче. Повечето биват затворени,
а работниците се принуждават да търсят други начини за препитание.
Разрастващият се градски пазар се превръща в естествен избор. Близо
до главния път за Истанбул димитровградският пазар става един от
най-големите в страната през 90-те, продавайки всичко - от зеленчуци до
авточасти. Разположен първоначално в покрайнините на града, пазарът
се разраства всяка година и постепенно завзема района около спортната
зала.
Пазарът е печеливш и спасява икономиката на Димитровград в трудните ранни години на прехода, но въпреки това е възприеман за “срамен
и мръсен” както от местните власти, така и от самите търговци.
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Изследване на Велислава Петрова показва постоянните усилия на местната община да ограничи пазара и да го скрие от погледите, доколкото
е възможно. Част от тези усилия могат да се обяснят със започналата
джентрификация, но по-дълбокият мотив е, че почти всички жители на
града не приемат идеята, че някогашният град-символ на социализма и
индустриализацията сега ще е доминиран от пазарната търговия. Още
по-притеснително изглежда узурпирането на общото пространство на
спортната зала и автогарата от пазара.
Така през 2008 г. статуквото вече е променено. Пазарът е ограничен
в строго определено пространство, което е в близост, но не директно
до спортната зала. Според Петрова пазарът е успешно “скрит”, макар че
размерът му остава почти непроменен. Градското пространство, традиционно асоциирано с комуналността и индустриалното производство,
отново е спечелено от общината. Макар да е най-печелившият сегмент
от икономиката на Димитровград, пазарът е трябвало да се съобрази с
особеностите на града.
Тези особености стават особено видими през 2010 г. по време на
кампанията на БНТ “Българските събития на ХХ в.”. Една от категориите
е “българският строеж на ХХ в.” и изненадващо за мнозина тя се печели
от Димитровград, основно поради масовото гласуване на самите му
жители. Така Димитровград печели 60% от вота, а АЕЦ Козлодуй остава
на второ място с едва 8%. Софийската общественост е потресена, когато
в национален ефир историкът проф. Пламен Цветков казва, че градът е
пример за “една отвратителна сталинска архитектура”, а самите хора
“нещо са сбъркани там” поради масовото си гласуване за БСП (факт, който
лесно се опровергава при справка в статистиката на ЦИК). Театралната
режисьорка Лилия Абаджиева пък нарича Димитровград “родината на
новите идоли, на перхидролените травестити, които не знаят мъжe
ли са, жени ли са”. Абаджиева, разбира се, визира вечния враг на елита чалгата, и централата на телевизия “Планета пайнер”, която се намира в
Димитровград.
Както може да се очаква, въпросните думи имат силна контрареакция
в Димитровград. Организира се петиция в защита на “достойнството на
града4. Местната община се намесва и заплашва да съди Цветков и Абаджиева, което принуждава и двамата да се извинят публично.
Но утопичното наследство на Димитровград може би доказва най-добре
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Димитровград като част от европейската мрежа
на “тоталитарните градове”, снимка: atrium-see.eu

своята устойчивост през 2011 г., когато градът става част от европейския
проект “ATRIUM - Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в
градското управление”. Според описанието на проекта, “от рани на неудобно
и ужасно минало, архитектурните следи от тоталитарните режими на ХХ
век могат да се превърнат във важен източник за регионално развитие, ако
бъдат управлявани и валоризирани чрез транснационален културен маршрут
и културно-туристически продукти”. Идеята на проекта е около този нов
културен маршрут да могат да бъдат създадени “нови услуги, а оттам и
работни места (места за настаняване, екскурзоводство, реставрация и
т.н.), особено за млади хора”.
Арх. Емилия Кълева – ръководител на проекта за България, нарича
Димитровград и сходните му обекти в България “неудобно” и “некомфортно” наследство, което обаче може да се превърне “от болезнен спомен
за миналото в източник на местно развитие”.
Но когато идва време местната администрация, музейни работници и
интелектуалци да подготвят самото участие на Димитровград в проекта,
идеята за “болезнен спомен” бързо бива изместена от някогашния “град
на младежта”. Всички клипове, презентации и публични събития, организирани около участието на Димитовград в ATRIUM споменават “тоталитарното минало”, но същевременно демонстрират и безспорна гордост
от историята на града, неговите социалистически идеали и постижения.
Нещо повече, те представят реализацията на социалистическата утопия
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в Димитровград в идеална светлина, която, както видяхме, не кореспондира с реално протеклите събития. Живка Шишкова, директор на местния
музей “Пеньо Пенев” и деен участник в представянето на Димитровград
през ATRIUM, казва в този дух, че Димитровград е “най-живият паметник
на архитектурата, историческо наследство, а не остатъци от миналото,
които трябва да бъдат унищожени. Ние днес можем да благодарим на
първостроителите, които са реализирали толкова добре концепцията за град,
осъществили са я, реализирали са я и днес ние имаме късмета да живеем в този
красив град”.
Вместо да отрече „тоталитарното наследство“ на Димитровград,
проектът в голяма степен постига обратния ефект и вдъхва нов живот на
социалистическата утопия. Окуражени от участието в ATRIUM, местните
общинари наскоро гласуваха връщането на статуята на Георги Димитров.
Този път тя няма да е на площада, но отново на видно място – на входа на
един от градските паркове. Около нея се планира да се изгради цяла алея
на “монументалното изкуство”. Запазени социалистически паметници от
цяла България ще бъдат представени там, като за момента е пристигнала
огромна статуя на Ленин от Стара Загора. От общината дори направиха
изявление, че ако София наистина премахне Паметника на съветската
армия, той може да бъде преместен в Димитровград.
Подобно отношение може да се открие и в последната публикувана
история на Димитровград – “Димитровград – кратък исторически очерк”,
финансирана от местната община и редактирана от известния историк
проф. Васил Гюзелев. В книгата строежът на града е представен като
“обща цел, в която се срещат мечти и реалност – едно от най-позитивните
развития в българската история в десетилетието след Втората световна
война”. Описанията на бригадирския труд и последвалата индустриализация са еднакво позитивни. (11)
Изглежда, че историята е направила пълен кръг в Димитровград. Един
от главните радетели на премахването на статуята на Димитров през
90-те е местният политик oт СДС Максим Господинов. Сега дъщеря му е
сред тези, гласували в общинския съвет връщането на същия паметник.
По подобен начин социалистическата утопия постепенно губи почва в
града, тъй като престава да бъде вярна на обещанията си, но днес е под
някаква форма върната към живота не от комунистите, а от истеричните критики на най-върлите ù противници.
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“Кога
яйцеклетките
ни са
най-красиви?”
Маргарита Габровска
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Източник: www.flickr.com, автор: Ahmed Riyazi Mohamed.

едицинските практики, даващи възможност на младите жени да
замразят яйцеклетките си като един вид “застраховка живот“,
добиват все повече популярност през последните години, включително
и у нас. Малко известно е обаче, че, докато първоначално процедурата е
измислена и се е прилагала изключително по медицински причини, то към
днешна дата говорим и за т.нар. “социално замразяване“ (“social freezing”).
Понятието, макар да няма строга дефиниция, идва да каже, че процедурата
се извършва не по медицински, а по социални причини, сред които могат да
бъдат липса на подходящ партньор, висока работна ангажираност, приоритизиране на кариерното израстване пред майчинството и др.
Един актуален български “социален проект” може добре да илюстрира
както разгръщането на тази тенденция у нас, така и нейните основания
и евентуални последици. Става дума за стартиралата през юни 2015 г.
кампания „Майка навреме“ (и съответната ù едноименна фондация, вероятно създадена по необходимост). Кампанията е продукт на съвместните
усилия на МБАЛ “Надежда” и Тъканна банка “Биорегенерация”.
Тук няма да обсъждам в детайли строго научните и медицински
аспекти около безопасността и надеждността на самата манипулация. Ще
се фокусирам върху етическите измерения на практикита на “социалното
замразяване” и това как те изваждат една специфична научно-медицинска
възможност от изначалния ù контекст на прилагане, нормализират я, и в
крайна сметка преднамерено я комерсиализират.
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На въпроса „Кой замразява?“ в сайта на “Майка навреме” отговарят
без много уговорки: “Често жените погрешно1 смятат, че замразяването
на яйцеклетки се прави само преди лечение по повод онкологично заболяване,
или като част от ин витро процедура.” Какво налага добавянето на други
основания за прилагането на процедурата, освен медицинските, при какви
условия се случва това и чрез какви дискурси се обосновава?
С радост оставям списъка с критически бележки към проблема отворен
за допълване, а пораждането на дискусия по темата би означавало, че
текстът е постигнал целта си.

Комер… социалният проект
“Социален проект” е понятието, което партньорите в кампанията
избират, за да определят и представят съвместния си продукт “Майка
навреме“. От една страна, така се заявяват добродетелните им намерения, поне на ниво публично представяне. От друга страна обаче, обемът
на понятието е достатъчно голям, за да даде широко поле за разгръщане
както на визуалните и “криейтив”, така и на вербалните компоненти на
PR-а на кампанията.
И действително, от гледна точка на визуалната ù идентичност,
кампанията се ползва от стилистиката на най-съвременния корпоративен
дизайн. В това можем да се убедим и при посещение на сайта, и чрез всички
картички, плакати и билбордове, които откриваме във всякакви публични
пространства. И визията, и посланията на кампанията се маркетират
в стил “Cosmo”, директно адресирайки “забързаните, успяващи, мечтаещи,
търсещи” жени, на възраст между 20 и 30+ като еталон за идеалната жена
днес.
Маркетинговото “изработване” и позициониране на кампанията обаче
е част от по-сложния процес на репрезентация на “социалното замразяване” като не просто социално необходим, а като “в реда на нещата”,
“естествен” избор на съвременната жена. Този “социален проект”, манифестиран като мащабна и многокомпонентна информационна кампания,
ефективно превежда една строго медицинска практика в израз на очакваното от една млада, амбициозна, образована европейка отговорно отно1

Това е действителен израз-въпрос, използван на сайта на Фондация “Майка навреме”.
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Източник: www.ebay.com

шение (или поне това е имплицираният в редица
текстове от сайта профил на жената, която
кампанията търси). През пазарни подходи медицинската процедура се въвежда като нормална
част от ежедневния живот.
Тази нормализация чрез пазарни подходи адресирането на потребителя с определени
послания, “създаването на нужда” - е видима в
логическата подредба на секциите в сайта на
“Майка навреме” и в тяхното съдържание.
“Часът на моето тяло” (от секция “Мисия майка”)
се стреми да убеди аудиторията в това колко
е важно да бъдат избегнати рисковете от
късното майчинство. В текста не липсват внушителни епитети като
“биологичният часовник отмерва безпощадно времето, до което може да
родиш”. Ако такива изразни средства не са достатъчни да убедят четящите, следва изброяване на евентуалните последствия за майката и
детето от една късна бременност с остарели яйцеклетки, често с подсилващи ефекта изрази като “факт е”, за сметка на научно аргументираните
изказвания.
“ЗА майчинството” (с подзаглавие “Майка=Любов”, в същата секция). Тази
секция е част от социологическо проучване на репродуктивните нагласи
на жените в България, което осъществява фондацията и за което ще
стане дума и в следващия параграф. “ЗА майчинството” идва от запитването, отправено от “Майка навреме” към младите жени: “Как би се отразило
родителството върху живота ви?””, на което малко над 96% от запитаните
отговорили “Ще получавам и ще давам повече любов.” Оттук от “Майка
навреме” правят логическия извод, че “категорично сме ЗА майчинството”
- “сме” като “ние и вие”. И довършват: “ЛЮБОВ е думата, която за много от
нас описва това да имаш дете. С нея изчерпваме целия смисъл на съществуването си и като че ли не ни е нужно нищо друго, за да сме истински щастливи.”
“Социологическо проучване на репродуктивните нагласи на младите
български жени” (част от същата секция). Проучването е възложено от
“Майкa навреме” на Exacta Research Group (бившият НЦИОМ). То е осъществено в рамките на единайсет дни сред 703 жени на възраст 18-43 г.,
живеещи в столицата и големите градове в страната. Съмнения за пред-

Източник: http://wallpapercave.com/,
качено от: caveman.
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назначението на изследването и на кампанията изобщо събужда завършека на тази страница от сайта: “Високият дял на интервюираните, които
не се чувстват достатъчно добре осведомени по основни въпроси, свързани
със замразяването на яйцеклетки, показва, че доверието към тази технология зависи от информираността за българските практики в тази сфера.
Нужна е кампания, съпътствана от сериозно и отговорно медийно внимание
по темата.”
Секция “(НЕ)сбъднатите майки”. “Това не се отнася за мен”, ще си кажат
някои, които отварят от любопитство тази страница. Същото си повтарят
всеки ден хиляди момичета, доверявайки се безрезервно на мантрата “Имам
много време.” Но огледаме ли се около себе си, със сигурност ще разпознаем
лицата на несбъднатите майки – сред наши приятелки, сестри, познати,
роднини, колеги.” Така започва секцията. С други думи, става ясно, че
несбъднатото майчинство е най-голямата драма на женското битие,
тъй като така жената не може да изпълни предназначението си. Нещо
повече - несбъднатата майка е непълноценнна жена. Силно впечатление
прави маркетинговият подход на сплашване - “лицата на”, “те са сред нас”,
“не се отнася до мен” и пр. познати от ранните години на публично-здравните кампании послания.
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С особена ловкост е откроен един момент от същата секция, в който
се казва, че всъщност ин витро процедурите също не вещаят сигурен
успех на закъснелите майки, а освен това отнемат немалко време и са
предхождани от множество изследвания. В този момент читателката
остава доста объркана, тъй като току-що са ù казали, че може би е изпуснала (или е на път да изпусне) последния влак - яйцеклетките ù са толкова
стари, че дори ин витро не може да ù помогне. Поглеждаме следващата
секция от сайта обаче и там виждаме решението - да замразим яйцеклетките си. Сега вече последният влак не ни интересува, защото ние имаме
възможност да веем коси на наш собствен влак.
Нарекох този ход “ловък”, тъй като чрез “закачането” на една строго
медицинска процедура (замразяването на яйцеклетки) към друга (ин витро,
която е вече социално приета), на “потребителката” се казва, че, за да е
сигурен успехът на втората, всъщност трябва да се закупи “пакет” от
двете. Истината е, че “социалното замразяване” на яйцеклетки е несамостойната практика, чийто единствен завършек са ин витро процедурите, а не обратното.
Следващите секции също в детайли разясняват как може да бъде взето
решението една жена да замрази яйцеклетките си и каква е процедурата
за това.
Впрочем, силно впечатление прави рубриката “Споделено…”, представена със следните думи, които окончателно затвърждават паралелите
с “Cosmopolitan”: “Тук споделяме. Споделяме истории на някой като теб –
забързан, мечтаещ, успяващ, търсещ. Говорим открито – как и кога да бъдеш
себе си - навреме!” – след този вдъхновяващ и емпатичен фрагмент, пред
нас се разкрива крио-Граалът, осмислящ женското начало. Само сега на цена
от 5000 лв за срок от пет години!
Ако кампанията е успешна в усилията си да нормализира замразяването на яйцеклетки - в това да превърне практиката в дължимо поведение
на всяка жена - то остава недокрай изяснено защо са всички тези усилия?
Критическият поглед, както обясних, само се раздразва от понятие като
“социален проект”, но то съвсем не е достатъчно, за да легитимира целите
на кампанията като информационни или социални, особено когато не е
ясно кому и защо са нужни тези информации.
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Преди всичко, щом като усилията опират до промяна в индивидуалното поведение, процесът на информиране би следвало да включва
запознаване освен с ползите, така и с евентуалните вреди и недостатъци
от даден избор - в случая, от избора една жена да замрази яйцеклетките
си. Това е нещо, което на нито едно място в страницата не се случва ясно.
Този пропуск щеше да е по-малко осъдителен, ако именно в информационната основа на кампанията не стояха медицински лица. Но също
толкова виден е възможният паралел с рекламната практика - ако искаме
продуктът ни да бъде купуван, не искаме да признаваме недостатъците
му.
Има още едно основание да се смята, че глобалните цели на кампанията са користни и че нормализацията на медицинската практика на
замразяването на яйцеклетки е просто необходимо условие за нейната
комерсиализация. А именно, че никъде в сайта на кампанията не става
ясно за една вече убедена потребителка при какви условия и срещу каква
сума може да се възползва тя от медицинската услуга. Ясно е само при
кого и къде може да стане това, и само ако тази потребителка се свърже
по някакъв начин със съответените партньорски организации по проекта.
Действително, странно би било информация за цени и други условия да
фигурира на страницата на един “социален проект”.
Друг важен въпрос често остава встрани в полемиката около замразяването на яйцеклетки, а именно - какво се случва със замразените, но неизползвани яйцеклетки? В редица страни съществува законовата възможност репродуктивните клетки да бъдат продавани от собствениците им
на свободния пазар2. Към момента в България обаче единственият законен
начин репродуктивни клетки да се озоват от донор при реципиент е чрез
доброволно дарение (докога - това е отделен въпрос, касаещ проблема за
комерсиализацията на донорството). Други възможности, стоящи пред
неизползваните яйцеклетки, е те да бъдат дарени за научни цели или да
бъдат унищожени. И козметичната индустрия дава заявка - законна или не
- за възползване от подобни “остатъци”. Известна е вече употребата на
стволови клетки, на абортирани в първите месеци бебета или от неупотребени след ин витро оплождания ембриони като ценни суровини в някои
козметични фирми.

2

Ето някои примери и дискусии по темата.
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Изложеното дотук имаше за цел да докаже твърдението, че “Майка
навреме” е по-скоро бизнес проект, отколкото ориентирано към женското
благополучие начинание. Всъщност, проектът (в лицето на партньорските
страни по него) се възползва от социалната ситуация на жените, за да се
облагодетелства, без с това да дава реална алтернатива за преодоляване
на съществуващи социални несправедливости в областта на трудовата
заетост. Но още за това малко по-надолу.
Користните намерения на “Майка навреме” прозират и зад целенасоченото насърчаване на замразяването на яйцеклетки без наличие на медицински индикации и дори чрез класифицирането на подобни схващания (за
необходимост от медицинска причина) като “погрешни”. Подобна пропаганда, особено идваща от медицински лица, би трябвало да се счита за
престъпна. Към момента, обаче, единственото осъждане, на което може
да бъде подложена, е моралното.
“Жената е по-сложен механизъм от мъжа”
Това послание може би е попадало в
полезрението на по-голямата част от
читателите през последните месеци – на
билборд, картичка в заведение, реклама
в метрото, реклама в интернет или
другаде.
От философска гледна точка механицизмът3 изключва телеологията, т.е.
невъзможно е говоренето за индивидуален дълг или за висша цел в подобен
контекст. Механизмът изпълнява чужда
воля за чужди цели4. В същото време
обаче от “Майка навреме” категорично
застават зад идеята за майчинството
като висша мисия на жената. В едноименното си училище, което провеждат през
есента на 2015 г. под мотото “Жената е
по-сложен механизъм от мъжа“, се достига
до заключението (благодарение на чисто
Източник: www.en.wikipedia.org, качено от: Rama.
На снимката: Duchenne de Boulogne (1801 - 1875).
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биологически аргументи), че “жената
живее по-дълго, за да може да бъде майка,
а майчинството ù се отплаща с по-добро
здраве и по-дълги дни.” В края на новината,
отразяваща училището, по сестрински ни
насърчават, “Дерзайте, момичета!”.
Всъщност, съвсем не на шега идва
заиграването на фондацията с механизмите. Четейки текстовете им, човек
трудно би могъл да извика в съзнанието
си образ на бебе например. На негово
място идват тези на множащи и делящи
се клетки, яйцеклетки, хормони, съревноваващи се сперматозоиди и крио5 технологии. В центъра на темата за майчинството е поставена “Спящата красавица”
(?!), която можем “да приспим, за да бъде
тя в цялата си прелест, когато открие своя
принц.” 6 Явно от “Майка навреме” нямат проблем да одушевят един сперматозоид и една яйцеклетка, но изпитват трудност в това да видят, че
отвъд тях стоят съвсем реално одушевени същества и техните социални
и културни контексти, а не банки за генетичен материал.
В този ред на мисли идва и една заслужаваща внимание тенденция - тази
за медикализацията на бременността и майчинството. Те биват изваждани от интимното пространство на дома и поставяни в стерилните
условия на едно своеобразно клинично запрещение. Нека не забравяме, че
замразяването на яйцеклетки е част от една по-голяма картина – тази на
ин витро процедурите за оплождане. Замразените яйцеклетки са напълно
непотребни без изкуственото осеменяване и в този смисъл те не биха
могли да бъдат нищо повече от заявка за бъдещи ин витро процедури.
Така нормализирането и насърчаването на замразяването на яйцеклетки
не по медицински причини, а заради “житейски ситуации” би означавало

Източник: www.en.wikipedia.org,
автор: William-Adolphe Bouguereau.

дифрактикум

Учение, според което естествените процеси се мислят на механическо равнище и се обясняват посредством
законите на физиката и химията.
4
Освен ако не се има предвид, че телосът (целта) на жената е именно на механизъм, изпълняващ чужда воля.
5
От гръцки κρύος ‚kryos-‘, студ.
6
От картичка на кампанията.
3
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и улесняване на тенденцията към използване на ин витро процедури от
двойки без репродуктивни затруднения.
Един популярен слоган, с който си служат всички, прокламиращи замразяването на яйцеклетки организации, е този за “спирането на времето”,
“забавянето на часовника” и т.н. “Когато замразим яйцеклетката, ние
спираме времето за нея, и тя остава на толкова години, на колкото сме ние в
този ден.” – с малката подробност, че ние не оставаме на толкова години;
това някак лаконично се подминава в процеса на информиране. Настъпват
ли обаче други промени в резултат на нормализирането на “социалното
замразяване”, освен собствено биологичните?
“Социално замразяване” или социално замръзване?

Източник: reductress.com

През последните няколко години, особено сред огромни корпорации
като Google, Microsoft, Apple, Facebook, Citigroup, но не само, беше въведена практика, която срещна колкото обществено одобрение, толкова
и критика. Компаниите започнаха да предлагат на служителките си да
замразят яйцеклетките си, отлагайки майчинството за по-спокойните
години, когато ще са постигнали кариерните си цели и ще могат да си
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позволят да се оттеглят за известно време от работната сцена. Разходите по съхраняване на яйцеклетките се поемат от компаниите, но разходите по ин витро процедурите са изцяло за сметка на самите служителки.
От “Майка навреме” не пропускат да отбележат в листа с целите си
точка и по този въпрос: “имаме амбицията да помогнем за това работодателите на българските жени да разберат дремещата бомба на отложеното
майчинство и да ги запознаем с добри световни практики за подкрепа.” И ако
това не е заявка за съвършената бизнес симбиоза – докато клиниките се
грижат за яйцеклетки срещу скромна сума, работодателите изцеждат
максималната продуктивност на служителките си. “Печеля-печелиш”
ситуация за почти всички - все пак, “Какво тук значи някаква си личност?!”,
както би възкликнал поетът. Експлоатацията на жената явно не е нещо,
с което “социалните проекти” се занимават.
Осигуряването на възможност за замразяване на яйцеклетки не разширява истински възможността за избор пред жените, тъй като не прави
нищо, за да облекчи контекста, в който те трябва да взимат решенията
си. Това е социалният контекст, който не предполага една жена да може
да бъде едновременно и майка, и продуктивен служител, и който значително ограничава (и не съответства на) възможностите за реализиране
на удовлетворяващ избор. Въпреки че висша ценност на съвременния ни
свят се предполага да е “свободният избор”.
С други думи, комерсиализацията на замразяването на яйцеклетки
дори и по случайност не успява да спомогне за еманципацията на жените,
каквато задача кампанията “Майка навреме” имплицитно настоява, че
преследва. Нещо повече, подобни инициативи само допълнително дисциплинират жената в стари патриархални норми, макар и облечени като
съвременни капиталистически практики. В крайна сметка, не съществува
допускане в обществото, че един мъж не може да бъде едновременно баща
и успешен служител.
Каква информация “Майка навреме” ни спестява?
• 2-12% от замразените яйцеклетки са жизнеспособни след размразяване.
• Замразяването на яйцеклетки престава да бъде експериментално
едва през 2012 г., когато започва да се прилага при жени с онкологични
заболявания. Следователно дългосрочните ефекти върху децата,
32
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родени чрез тази процедура, са неизследвани и непредсказуеми.
Ако яйцеклетката бъде размразена и оплодена успешно, шансът за
износване и раждане на плода е в рамките на 47%.
При жени на възраст 30 г. възможността за неуспешно оплождане
чрез замразени яйцеклетки е 77%, а при 40-годишни жени - 91%.
Извличането на яйцеклетки е свързано с предшестващ (м/у 10 и 25
дни) период на хормонална стимулация, която дава отражение върху
психическото и физическо състояние на жената. По време на самата
процедура по стимулиране на яйчниците е възможно настъпване на
хиперстимулационен синдром, който в тежките си форми може да
доведе до трайни увреждания на някои органи и загуба на репродуктивните способности.
В САЩ най-малко ⅔ от всички процедури по замразяване на яйцеклетки
са извършени по “социални причини”, което ги поставя в графа “извън
предписанията” (поради липса на по-добър термин), тъй като прилагането на процедурите би следвало да се случва само по медицински
препоръки, а не с цел отлагане на майчинстото. Със същото становище,
базирано на изследване върху статута на замразените яйцеклетки в
САЩ, излиза в доклада си и Комисията за практика на Американското
общество за репродуктивна медицина.
Нетната печалба на пазара на ин витро фертилизациите към 2013
г. е 9.3 милиарда долара, към 2020 г., с излизането на замразяването
на яйцеклетки от графа “експеримент”, се очаква приходите в тази
индустрия да достигнат 21.6 милиарда.
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Кюрдистан без
Кюрдистан?
Неда Генова
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ова ни показва на практика как въпреки икономическите и политически ембаргота, въпреки атаките от Ислямска държава, хората там – кюрди, асирийци, араби, - могат да си кооперират. Казва ни “Да,
добре, значи е възможно.” А паралелно на екзистенциалната война, която водят срещу ИДИЛ, хората създават
женски академии, училища, кооперативи. Това не е утопия – хората в Рожава (в сирийски Кюрдистан) се опитват да я живеят. Тази система сега бива атакувана от
Ислямска държава, но преди това бе обект на международна маргинализация.”
Думите са на Дилар Дирик, активистка и изследователка на кюрдското
освободително движение и особено на женското му крило, от лекцията,
която държа през 2014 г. в рамките на New World Summit в Брюксел. Това
е артистичен и политически проект, който цели създаването на алтернативен парламент, в който разнородни политически структури като
например Филипинското национално демократическо движение, Кюрдското
освободително движение или Баското движение за независимост могат
да намерят път едни към други. Всички те към момента са изключени
от международните механизми на демократичното представителство,
основаващи се върху стриктна представа за националната държава като
единствено легитимен деец.
В работата си като изследовател и активист Дилар е отдадена на
каузата за намиране на решение на въпроса за кюрдската независимост
отвъд вече установените парадигми на националната държава, патриархата и световния капитализъм. Движението за кюрдска независимост
всъщност далеч не е ново, нито пък реформулирането на неговата цел
отвъд изграждането на единна нация, което се случва още в края на деветдесетте.
Това, че в настоящия исторически момент интересът към опита на
движението нараства и има склонност да се съсредоточава около някои от
най-видимите и потенциално медийно-ефектни аспекти - като дейността
на автономните женски отряди и борбата им срещу Ислямска държава 35

Дилар Дирик. Снимка: Jan Boeve / De Balie.
Всички права на автора.

идва да покаже, че няма “неутрален” прочит на нито едно събитие. Всеки
опит за доближаване едновременно с това говори нещо и за позицията
и интереса на “доближаващия се”, за презумциите и фантазиите, които
ни съпровождат. Подобен е и случаят с настоящия текст - той също бе
предизвикан от впечатлението на една лекция, случила се на 21.01.2016 в
университета Голдсмитс и се явява един вид опит за “отговор” на повика
тази история да бъде разказана и споделена по начин, по който революционният ù потенциал да може да бъде продължен и в други настоящета
и в други контексти.
Защото историите и начинът, по който се сблъскваме с тях, това
как ги слушаме, разказваме и споделяме с други, също винаги поставят
въпроса и за политически възможното и мислимото. А в тази история става
дума колкото за потенциала на солидарността, толкова и за нуждата от
изобретяване на невъзможното.
В книгата си Democratic Confederalism, която основателят на Работническата партия на Кюрдистан (по-известна като PKK) Абдула Йоджалан
издава от затвора през 2005 г., той формулира промяната в начина, по
който си представя борбата за кюрдска независимост: Вече не бива да
става дума за преследване на национален проект, основан върху идеала за
национална държава, а за радикално преосмисляне на корените на самата
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концепция и връзките ù с различни форми на подчинение. Тези насилия
биват разглеждани от автора като взаимносвързани, макар и действащи
според различни принципи – етнически, полово базирани или икономически.

...няма смисъл да заменяме старите окови с нови или
дори да увеличаваме потисничеството. Именно това би
означавало основаването на национална държава в контекста на капиталистическата модерност. Без противопоставяне на тази капиталистическа модерност няма
да има място за освобождението на народа. Затова и за
мен основаването на кюрдска национална държава не е
опция.”
Democratic Confederalism: 19, превод: Н.Г.
По-интересна от историко-теоретичните му разсъждения (повлияни
преди всичко от анархистки автори като Мъри Букчин) върху взаимовръзката между националната държава, патриархата и капитализма, е може
би радикалността, с която тези разсъждения, особено през последните
десетина години, биват практически насочени към измислянето на проект
за кюрдска независимост, който да не се базира на вече установения
национален модел. В центъра на проекта за демократична конфедерация,
който от няколко години насам започва да се прилага на практика в някои
кюрдски части от Турция, в областта Рожава в Сирия (сега под контрол на
Кюрдското движение за независимост) и дори в три от бежанските лагери
в Ирак - Макхмур, Ноуруз и Синджар, се поставя една подчертано анти-патриархална критика на националната държава. Разказвайки за Кюрдското
освободително движение, подето от различни общности в северна Сирия
и Турция, Дилар Дирик (12) пък намира за нужно да го разграничи от други
проекти за изграждане на национална държава, например прокарвани от
сравнително добре позиционираните кюрдски общности в Ирак. Действително съществуват различни концепции за решението на т.нар. “кюрдски
въпрос”, но според нея е интересно това, че именно най-радикалната от
тях не намира толкова широк отзвук сред международната общност.

37

Карта на региона Рожава преди
и след офанзивата през лятото
на 2015, в следствие на която
кантонът Кобани се съединява
териториално с останалите. В
рамките на двата етапа от офанзивата кюрдските отряди завземат
11 000 кв. км. и над 900 населени
места от Ислямска държава, отрязвайки я от южна Тюрция. В този
за момента най-голям погром, ИД
губят около 10 000 бойци. Автор:
BlueHypercane761 [CC BY-SA 4.0].
Източник: Wikipedia.

След оттеглянето на сирийската армия от областта Рожава (на
кюрдски значеща просто “запад”) през 2012, кюрдските въоръжени отряди
се възползват от създалия се вакуум, вземат контрол над местността
и започват да прилагат модела за демократична конфедерация. Те вече
се отказват от наименованието “Кюрдистан” и използват имената на
кантоните, които Рожава обхваща – Джъзире, Кобани, Африн и Тел Абяд. За
разлика от опитите в Турция, където основаването на такъв тип автономни структури през 2009 г. води до залавянето и вкарването в затвора
хиляди души по обвинения в сепаратизъм, то в северна Сирия, макар и насред
военната обстановка, няма национална държава, която да се противопостави на опитите за самоорганизация и независимост. Ако в Турция, казва
Дилар, нещата се случват въпреки държавата (като например “раздвояването” на лидерството на всяка автономна структура, за което ще
стане дума по-долу), то в сирийската част на Кюрдистан свидетелствата
за прилагането на практика на проекта
за демократична конфедерация звучат
на границата с реалното. Или поне на
политически мислимото в рамките на
настоящата капиталистическо-патриархално-националистическа парадигма.

Шивашки кооператив в Дерик, североизточна
Рожава. Снимка: Джанет Бийл [CC BY-SA 2.0],
източник: flickr.

Три са основите, върху които е базирано това движение, разказва Дилар:
радикалната демокрация, женското
освободително движение и екологията.
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И трите са взаимосвързани, особено в прилагането им на практика под
формата на различни хранителни кооперативи, женски академии, организация на училища, отбранителни отряди и детски занимални.
Оставяйки зад себе си борбата за национална държава и обръщайки се
към конфедерационния модел, движението формулира различна представа
за независимост. Тя е базирана върху автономни комуни, които се явяват
най-малката единица, участваща в изграждането на конфедерациите. Една
комуна може да бъде различна по размер, като обикновено обхваща един
квартал или едно малко населено място и наброява около 300 члена, организирани в различни съвети, които комуникират помежду си. Всеки съвет
бива председателстван от двама души – един мъж и една жена. От една
страна, целта е да се постигне децентрализация на властта, а от друга –
равното представителство на жените в процеса на вземане на решения.
Тъй като темата за женската еманципация и участие е толкова стратегически важна за движението, освен съвета, опериращ на всяко комунално
ниво, съществува и паралелен автономен такъв, в който членуват единствено жени.
Интересно е как практически се поставя въпросът за равенството
между половете в контекст, опитващ се да революционализира различни
сфери на съвместното съжителство в региона. Близка до ума е критиката,

Комунална среща в Камисло. Снимка: Джанет
Бийл [CC BY-SA 2.0], източник: flickr.
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че квотният принцип стабилизира вече установената дихотомна двойка
“мъж-жена”, като вместо да деконструира представата за естествено и
социално предопределен пол, по-скоро я закотвя в административни структури. От друга страна обаче, логиката зад тези действия все пак сякаш
е по-скоро тактическа, защото се опитва да използва определени институционални механизми и модели, които вече са на място (като например
самата функция на председателството) и да ги преформулира отвътре
за свои цели. Логиката както зад раздвояването на лидерството, така
и тази при организирането на автономни женски съвети и въоръжени
отряди, е стратегическото усилване на женската позиция, която до този
момент е била маргинализирана и потискана - при това дори и в “собствените”, революционни рангове на осводителното движение, както разказва
Дилар.
Не може и да става дума за някаква романтична представа за мирна
комуна, в която всичко върви по мед и масло, казва тя. (13) Напротив,
ответната реакция срещу опитите за усилване на женското участие
не е закъсняла, включително под формата на нарастване на насилието
спрямо тях. Това обаче е довело до установяването на съдилища, в което
се разглеждат такива престъпления, и в които отново единствено жени
имат глас при решаването им.
Първото нещо, което новата администрация въвела след поемането
на властта в региона, е било криминализирането на насилието срещу жени –
както домашното, така и публичното и институционалното.
Както беше споменато по-горе, движението е спряло да се самоопределя
като обхващащо единствено кюрдска територия, като признава, че в този
регион живеят множество различни групи, а не задължително единствено
кюрди. Затова и цели да превърне кооперацията между различни етнически
малцинства в част от организационния си модел. Така например в кантона
Джъзире, чието население представлява смесица от араби, асирийци и
кюрди, всяка една от тези групи трябва да бъде представена с 30% в
локалните автономни съвети, както и на всички нива на организацията.
Тук отново можем да зададем въпроса за това какви са презумциите, които
правят прилагането на квотния принцип възможен. Отговорът сякаш е,
че в основата им стои една представа за идентичност, която действа
детерминиращо и която мисли представителството и включването от
гледна точка на припознаването на някакви споделени характеристики –
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религиозни, етнически или полови. И макар за някого като мен, наблюдаващ движението от дистанция и научаващ за него през призмата на
вторични източници, критиката на идентичностно базираните политики
да се подразбира, все пак ми се струва, че е важна да бъде отчетена онази
практика на солидарност на демократичната конфедерация в Рожава,
която пресича тези категории.
Когато през август 2014 г. хиляди йезиди са под обсада от страна на
Ислямска държава в планината Синджар в Ирак, помощта идва не от иракската армия, която тогава се оттегля, а от кюрдските освободителни
отряди, част от които са пресекли границата, по този начин нарушавайки
я, за да помогнат на обсадените. Според Дилар, именно това е демократичният конфедерализъм в действие:

“Докато международният ред обсъждаше какво да прави
с Ислямска държава, кюрдските жени наистина се бореха
с нея. Кюрди спасиха йезидите, при положение, че Америка изпрати [хуманитарна] помощ, която дори не достигна до повечето хора, едва два дни по-късно.
Независимост значи да не се нуждаеш от позволение за
спасяването на хора…”
Мисълта единствено за собствената независимост – в изолация от или
дори за сметка на другите – няма как да доведе до дълготрайна промяна.
Вместо това е нужна съвместна работа: при проекта за демократична
конфедерация това се случва както в отделните населени места, така
и на трансрегионално ниво. Случаят със Синджар и помощта, оказана на
йезидите, е демонстрация на това, че фантазмът на споделената идентичност не е нужен за проявата на солидарност и загриженост.
В момента в Рожава, а и отвъд нея - на места като бежанските лагери
в Ирак Макхмур, Синджар и Ноуруз, се случва може би един от най-интересните политически проекти на света. Нужни са смелост и въображение за
поемането не по вече установени пътища, които да върнат една въобразена национална, етническа или религиозна цялост към някаква предполагаема нормалност, ами да я запратят в посока изобретяването на нови
форми на живот заедно и на политическа организация. Може би в случая
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предимство е това, че и отвъд войната не съществува такава нормалност, към която кюрдите да могат да се обърнат и да изискат за себе си.
Въпросът е дали има начин да се научим от техния опит и, без да
го фетишизираме и романтизираме, да намерим начин да го преведем в
“нашите” реалности. Там, където засега отправната точка е една нормалност, в която уж всички се включени, а всъщност правото на глас е отредено на малцина.

Протестът в Лондон на 28.11.2015 изкара хиляди на улиците, за да предотвратят изпращането на британски части в Сирия. Снимка: Жанин Виедел. CC BY-SA 2.0, източник.
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Набързо за
ускорението
#Ускорявай: манифест за ускоренческа
политика - Алекс Уилямс и Ник Срничек
Разсъждения върху “Манифест за
ускоренческа политика” - Антонио Негри

Станимир Панайотов

43

рес. Това е думата, която може да опише незабавния отзвук
при появата на движението за ускоренчество в периода 2010-2013 г. В
този кратък промеждутък от време Бенджамин Нойс въвежда термина
accelerationism, провежда се първата конференция, посветена на темата
(2010 г.) и бива публикуван манифеста за ускорение на Уилямс и Срничек
(2013 г.). Усещането за разкол и разделение в т.нар. прогресивна политика е
запазена марка на левичарски настроени мислители и техните вътрешни
дебати. Въпросът е дали еретичното качество на този текст надмогва
мързела на поредното теоретично „предизвикателство“ в левичарския
макрокосмос.

Автор: Даян Бауер
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Въпреки ускорението, на този въпрос все още не може да отговори
никой, и нека затова читателката се ангажира сама с него. Можем обаче
да мислим призива на авторите за експеримент с неолиберализма като
„плячка“ на модерността, нещо, което те, наред с други автори, наричат
„Просвещението като незавършен проект“ на прогреса. Представеният
тук текст е призив към една несвършена работа на Просвещението, видяна
в неговата капиталистическа модификация. За неегалитарния характер
на модерността знаем още от Ницше; Маркс ни информира за същото
качество у капитализма. И за да бъде довършен прогресът - тази работа
на модерността - авторите не предлагат автоматизиран егалитарен
отговор. Точно обратното: решението е потърсено не в конструирането
на социалистическа политическа структура, а в съществуващата капиталистическа инфраструктура. Предложението е да се вдъхновим от
похищаващата рационалност на неолиберализма и да приложим неговия
метод на присвояване за една “алтернативна модерност”, чийто хоризонт
е егалитарен7. Именно като разглеждат неолиберализма като инструментална форма на разума, а не като „политика“, авторите предлагат да
мислим за тактическо прометейско присвояване на капиталистически
модели на производство като основа за „посткапитализъм“.
Мнозина могат да кажат, че в провидяната „ерес“ няма нищо ново – че
това е поредното преповтаряне на бернщайнианството8 от края на XIX
век и икономическия ревизионизъм след Първата световна война, довел до
разцепление между социалдемократи и революционери. Ереста тук идва
от това, че, ако при социалдемокрацията съществува вяра в прехода към
един „капитализъм с човешко лице“, то ускоренчеството вижда капитализма като самообрекъл се на унищожение катаклизъм. Т.е. за ускоренчеството, капитализмът не предлага преход към нищо извън себе си,
доколкото за него няма “Външно” (вж. края на манифеста); а оставен сам
на себе си, капитализмът става жертва на собствените си неегалитарни
характеристики. В това отношение ускоренчеството трябва да се мисли
като нова, перверзна фаза на революционния подход на люксембургизма.
В текста изниква и импровизираният термин “посткапитализъм”,
сякаш взаимстван до голяма степен от тандема Гибсън-Греъм. (Значително
Ускоренчеството още от самото си начало беше разделено на лагери - ляв и десен. Уилямс и Срничек се
асоциират с лявото ускоренчество, а Ник Ленд, когото критикуват - с дясно такова.
8
Повече за бернщайнианството и неговите критици - в текста на Роза Люксембург в края на настоящия брой.
[бел.ред.]
7
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разочарование е все пак, че авторите не споменават тандема, независимо, че форматът на манифеста по-скоро не позволява цитиране.) Ако
дилемата по времето на Меринг и Люксембург е “реформа или революция”,
а по времето на Панекук и Касториадис - “социализъм или варварство”, във
времето на Уилямс и Срничек – нашето време – всяка дилема е изчезнала и
се е стопила до новите и отрезвителни реалности на глобалните ледникови запаси. Отпадането на опозициите ни поставя в ново аналитично
състояние, при което трябва да търсим изход в пространството на безизходицата. Ако в текста на авторите има нещо “ново”, то е в опита да се
види такъв изход в категорията “ускорение”, като се диагностицира редуцираното пространство за маневри вътре в капитализма. Ако приемем
това за новата реалност, аналогично, новата дилема ще бъде не реформа
или революция, не социализъм или варварство, а капитализъм или нищо. По
същество двойката капитализъм-нищо не е опозиция, не и в икономията
на текста. Капитализъм=нищо: това е тъждество, не опозиция. Изправени
пред лазурната възможност на нищото, авторите внушават, че неговата
алтернатива е тактическото отвличане на капиталистическата инфраструктура до степен, която ще въдвори нова социалистическо-технологична хегемония. От социалистическата мисловна традиция те тактически запазват утопичния аспект, но го подплатяват с технологичния. На
призивите на радикалната левица за завръщане към социалистическата
утопия бива отвърнато с призив за овладяване на технологическата реалност, която капитализмът вече осъществява.
Авторите виждат инструмента за овладяване на икономическата
реалност на технокапитализма именно в категорията “ускорение” – заемка
от австрийската икономическа школа от 50-те и 60-те години, която на
свой ред е заемка в икономиката от енергетиката. (14) Накратко, в тази
точка авторите се надяват да убедят читателката, че има начин социалистическият утопизъм и революционният подход да бъдат преведени в
една нова реалност на техносоциализъм9. Именно чрез технологичното,
а не просто чрез идеологическото, подобрение на социализма се внушава,
че е възможно капитализмът да бъде овладян по Прометеевски начин за
Уилямс и Срничек бяха своевременно обвинени в късогледост относно социалистичеките визии за технологиите. Сборникът на Робин Макей и Армен Аванесян от 2014 г. (вж. бел. 1 в публикувания тук превод)
беше компенсаторна реакция на тази критика и показа някои от траекториите на социалистическата мисъл за
технологиите, като особено впечатление прави включването на извадките от Диалектика на пола на Шуламит
Файърстоун.

9
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целите на незавършения идеал на Просвещението. (Нищо обаче не се казва
за неегалитарния характер на прогреса). Технокапитализмът е, накратко,
присъдата срещу просвещенския прогрес. Редуцирането на прогреса до
капитализъм е антипросвещенски акт. Техносоциализмът е път за радикалното осъществяване на заклещения в капиталистическия начин на
производство прогрес. Това на практика би означавало по-силен акцент
и обезателно левичарско овладяване и политизиране на инфраструктурата и тактическото ù използване срещу икономическото статукво.
Ненапразно авторите споменават опитите за сливане на кибернетика и
политикономия в СССР.
За да останем верни на подозрението, че оригиналността е тежко
достижение в теорията, трябва да кажем, че първоизточникът на тезата
за ускорението, нейният locus classicus, се намира в книгата Анти-Едип на
Дельоз и Гатари, и то разпростряна на ни повече, ни по-малко от един
кратък пасаж. (15) Това е посочено първоначално от Бенджамин Нойс, а не
от Уилямс и Срничек, в книгата му The Persistence of the Negative. Тръгвайки от
този привидно реакционерски цитат, Нойс пуска в обращение и термина
“ускоренчество” (accelerationism). (16) Във въпросния пасаж Дельоз и Гатари
критикуват представителя на теорията на световните системи Сaмир
Амин и неговото революционно решение и предложение към държавите
от т.нар. Трети свят: да се оттеглят от световния пазар. В Анти-Едип
едва ли може да бъде видяно конкретно предложение, но посоката към
ускорение е вече зададена интуитивно и подета от Нойс: да се отдадем
на “детериториализацията на пазара”, която произвежда усещането за
повсеместно изместване; не да се оттеглим от процеса на опияняващо
ускорение, а да му се отдадем, “да ускорим процеса”. И тук всъщност ускорението се разкрива като исторически проблем: Дельоз и Гатари цитират
по памет, набързо, Ницше от Посмъртни фрагменти, където той казва
че “Хомогенизирането на европейския човек е големият процес, който не
може да бъде възпрян: той даже трябва да се ускори”. (17)
Историзиращият мотив е допълнен с типичния за манифеста пророчески тон, целящ едновременно да обяви катастрофа и да предложи политика на управлението ù. Авторите сякаш заявяват, че в условията на
катастрофа инженерният разум на ускорението няма алтернатива; че
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трябва да поемем актуална отговорност за историческата безотговорност на господстващата класа. Че това означава да интернализираме
чувство за вина е вярно толкова, колкото и, че означава да освободим
бъдещето от нея. И в това отношение текстът на Уилямс и Срничек
възобновява диалектическия дух и изгубения хоризонт на дилемата.
Ускорението е ереста на глобалната радикална левица. Нейната
ценност се състои в това, че не решава парадоксите на модерността
и прогреса, а атакува настоящото управление на безалтернативността
- на липсата на опозиции. Дали неегалитарният характер на просвещенския разум е тъждествен на технологиите, е въпросът, който стои пред
движението за ускоренчество още от Ницше насам10.

Отговорът на другия мислител, асоцииран с проблема за ускорението - Хартмут Роза, чиято книга Ускоряване наскоро беше публикувана на български, можем да наречем просвещенска критика на ускорението.
(Вж. Хартмут Роза, Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността, превод от немски Светла
Маринова, София: Критика и хуманизъм, 2015; немско издание - 2005 г.) Роза твърди, че ускорението е
нова форма на тоталитаризъм. Големият проблем пред сякаш неутралния политически характер на неговата
позиция е, разбира се, в това, че ако приемем тезата му за вярна, понастоящем няма какво да противопоставим
на тоталитаризма на ускорението. Дясното ускоренчество на Ленд е апология на тази безизходица; лявото
ускоренчество на Нойс и на Уилямс и Срничек изважда въпроса за ускорението извън по-скоро либералната
теза на Роза, тъй като предлагат опозицията технокапитализъм-техносоциализъм. В манифеста опозицията
ускоряване-забавяне отсъства изцяло, защото забавянето не е под въпрос - в капиталистическите общества
то е невъзможно. (При капитализма е възможно единствено ограничаването социализацията на технологиите - оттук борбата срещу това ограничение е инструментална за лявото ускоренчество). Друг е въпросът
дали трябва с такава леснина да отменяме опозицията Просвещение-ускорение, от една страна, и Просвещение-капитализъм, от друга. Уилямс и Срничек го правят, тъй като виждат капитализма в неговия неолиберален
подвид като похитителя на просвещенския прогрес (хомологизиран с “технологии”). Но те въобще не правят
това в опозиция на Роза, както ми бе съобщено в личен разговор от Ник Срничек.
10
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#Ускорявай: манифест за ускоренческа политика11
Алекс Уилямс и Ник Срничек

01. ВЪВЕДЕНИЕ: ЗА КОНЮНКТУРАТА
1. В началото на второто десетилетие от XXI век глобалната цивилизация се изправя пред нов род катаклизъм. Тези прииждащи апокалипсиси
се подиграват с нормите и организационните структури на политиките,
изковани при раждането на националната държава, възхода на капитализма и XX век - един век на безпрецедентни войни.
2. Най-значим е разпадът на планетарната климатична система. С времето
той заплашва продължаващото съществуване на сегашното глобално
човешко население. Макар това да е сред най-острите заплахи, пред които
човечеството се изправя, заедно с и в пресечност с нея съществува и една
редица от по-малки, но потенциално еднакво дестабилизиращи проблеми.
Пределното изчерпване на ресурсите, особено на водните и енергийните,
ни поставя пред възможността за масов глад, колабиращи икономически
парадигми и нови горещи и студени войни. Продължаващата финансова
криза поведе правителствата към това да прегърнат парализиращите и
водещи към спиралата на смъртта политики на строгите мерки, приватизиране на услуги от обществения сектор, масова безработица и стагниращи надници. Нарастващото автоматизиране при производствените
процеси, в т.ч. и при “интелектуалния труд”, е доказателство за светската криза на капитализма, която съвсем скоро ще демонстрира, че той е
неспособен да поддържа сегашните жизнени стандарти дори и на бившата
средна класа на глобалния Север.
3. В противопоставка на тези все по-ускоряващи се катастрофи, днешната политика е под обсадата на неспособността си да породи нови идеи
и модели на организация, необходими за трансформиране на обществата
ни, за да се изправим пред и да разрешим прииждащите разрухи. Докато
Текстът е публикуван за пръв път в: Joshua Johnson (Ed.), Dark Trajectories: Politics of the Outside, Hong Kong:
[NAME] Publications; настоящият превод е направен по препубликацията в: Robin Mackay and Armen Avanessian
(Eds.), #ACCELERATE. The Accelerationist Reader (Falmouth and Berlin: Urbanomic and Merve, 2014), pp. 347-363 [бел.
прев.]
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кризата набира сила и скорост, политиката линее и отстъпва. В тази
парализа на политическото въображаемо бъдещето е зачеркнато.
4. От 1979 г. насам неолиберализмът е хегемонната политическа идеология,
откривана в различни версии у водещите икономически сили. Въпреки
дълбоките структурни предизвикателства, пред които новите глобални
проблеми го изправят – най-скорошните примери са кредитните, финансови и фискални кризи от 2007-8 г., неолибералните програми претърпяха
единствено разгръщане, в смисъла на задълбочаване. Това продължение на
неолибералния проект, или на неолиберализъм 2.0, започна да прилага нов
цикъл от структурни реформи, като по най-значителен начин това стана
под формата на насърчаване на нови и агресивни набези от страна на
частния сектор върху остатъците от социалнодемократичните институции и услуги. Това се случва въпреки непосредствено негативните икономически и социални последици от подобни политики и по-дългосрочните
фундаментални бариери, наложени от новите глобални кризи.
5. Това, че силите на десничарската правителствена, неправителствена
и корпоративна власт бяха способни да си пробият път чрез неолиберализма, е отчасти резултат от продължаващата парализа и неефективна
природа на една голяма част от остатъците на левицата. Тридесет години
неолиберализъм направиха от клонящите наляво политически партии
такива, които са ограбени от радикална мисъл, които са кухи и без народен
мандат. В най-добрия случай, на настоящите кризи те отговаряха с призиви
за завръщане към кейнсианска икономика, въпреки доказателствата, че
самите условия, които позволиха на следвоенната социалдемокрация да
се случи, вече не съществуват. Не можем да се завърнем към масовия
индустриално-фордистки труд под давление, ако въобще можем да се
завърнем към него. Дори неосоциалистическите режими на Боливарската
революция от Южна Америка, ако и да дават кураж в способността си да
се съпротивляват на догмите на съвременния капитализъм, си остават
разочароващо неспособни да предложат алтернатива отвъд социализма
от средата на XX век. Организираният труд, бивайки систематично обезсилван от промените, въведени при неолибералния проект, е склеротичен
на институционално ниво и – в най-добрия случай – е способен единствено
умерено да смекчи последиците от новите структурни реформи. Но без
да има никакъв систематичен подход към изграждането на нова икономика
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или без структурната солидарност, която да прокара подобни промени,
засега силите на труда си остават сравнително немощни. Новите социални движения, появили се след края на Студената война, които преживяха подем в годините след 2008 г., по сходен начин се оказаха неспособни
да изобретят нова политическа идеологическа визия. Наместо това те
пилеят значителна енергия във вътрешния прякодемократичен процес и
в прочувствено себеоценностяване, вместо в стратегическа ефикасност,
и често прокарват един вариант на неопримитивистки локализъм, сякаш
за да се противопоставят на абстрактното насилие на глобализирания
капитал с крехката и ефимерна “автентичност” на общностната непосредственост.
6. В отсъствието на радикално нова социална, политическа, организационна
и икономическа визия, хегемонните сили на десницата ще продължат
да са способни да прокарват тяхното тесногръдо въображаемо срещу
каквито и да било доказателства. В най-добрия случай левицата може и
да е способна за известно време, отчасти, да се съпротивлява на някои
от най-ужасните набези. Но това е като да плуваш срещу течението на
една, в крайна сметка, неустоима вълна. Да се генерира нова лява глобална
хегемония, изисква възстановяването на изгубени възможни бъднини, и
всъщност възстановяването на бъдещето като такова.
02. МЕЖДУЦАРСТВИЕ: ЗА УСКОРЕНЧЕСТВАТА
1. Ако някоя система е била свързвана с идеите за ускорение, това е капитализмът. Същностният за капитализма метаболизъм изисква икономическо развитие чрез конкуренция между отделните капиталистически
единици, които задвижват усилващи се технологични развои в опит да
се постигне преднина в конкуренцията, като всичко това е съпроводено
от все по-голямо обществено разместване. В неолибералната си форма,
идеологическото му самопредставяне е такова на освобождаване силите
на креативното унищожение, на освобождаване на вечно ускоряващите се
технологични и обществени изобретения.
2. Това бе доловено по най-проницателен начин от философа Ник Ленд чрез
късогледото, пък макар и хипнотизиращо верую, че капиталистическата
скорост сама по себе си може да породи глобален преход към невиждана
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технологична сингуларност. При това проникновение относно капитала човекът в крайна
сметка може да бъде отритнат като прост
чарк от един абстрактен планетарен интелект,
който скоростно конструира себе си от бриколажа фрагменти на предшестващите цивилизации. Само че Лендовият неолиберализъм бърка
скоростта с ускорението. Може би се движим
бързо, но само в строго определената мяра
на капиталистическите параметри, като те
самите никога не биват разколебани. Ние преживяваме единствено нарастващата скорост на
един локален хоризонт, един прост устрем на
умъртвения мозък, а не ускорение, което да е и
навигационно такова - експериментален процес
на откритието в универсалното пространство на възможността. Ние
отстояваме като същностен този втори модус на ускорението.
3. Но положението е даже по-лошо, както Дельоз и Гатари признават от самото начало това, което капиталистическата скорост детериториализира с едната ръка, тя ретериториализира с другата. Прогресът
бива ограничаван в рамките на принадената стойност, резервната армия
от работници и свободно плаващия капитал. Модерността се свежда
до статистически измерители на икономическия растеж, а социалната
иновация бива инкрустирана с кичозни отпадъци от общностното ни
минало. Тачъристко-рейгънистката дерегулация по уместен начин си
съседства с “да се върнем към корените” - викторианските семейни и религиозни ценности.
4. Докато обещава бъдеще, което в основата си е неспособен да предостави, в неолиберализма има едно по-дълбинно напрежение в пределите
на собствения му образ като проводник на модерността, като буквално
синоним на модернизацията. Действително, докато неолиберализмът
прогресира, вместо да насърчава индивидуалната креативност, той
клони към елиминирането на когнитивната изобретателност в полза на
една афективна производствена линия на предзададени взаимодействия,
съчленена с глобални вериги за доставки и неофордистки производствени
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зони на Изток. С всяка изминала година се топи отиващият към изчезване малък когнитариат на елитните интелектуални работници – и то по
нарастващ начин, докато алгоритмичното автоматизиране си прокарва
път из сферите на афективния и интелектуален труд. Неолиберализмът,
макар и да постулира себе си като необходимо историческо развитие, е
всъщност просто случайно средство, което да опазва кризата на стойността, появила се през 70-те. Неизбежно, това беше сублимиране на
кризата, а не окончателното ù преодоляване.
5. Заедно с Ленд, Маркс си остава парадигмалният ускоренчески мислител.
Обратно на твърде познатата критика, и дори поведението, на някои
съвременни марксисти, трябва да помним, че самият Маркс е използвал
най-развитите теоретични инструменти и емпирични данни в опит изцяло
да разбере и преобразува света си. Той не е бил мислител, противящ се на
модерността, а по-скоро такъв, имащ за цел да анализира и да се намеси
в нея като разбира, че въпреки цялата му експлоатативност и прогнилост, капитализмът си остава най-напредналата икономическа система
до ден-днешен. Ползите от него не трябвало да бъдат преобърнати, а
ускорени отвъд ограниченията на капиталистическата форма на стойността.
6. Наистина, както самият Ленин пише в своя текст от 1918 г. “За “лявата”
детинщина и за дребнобуржоазността”:

Социализмът е невъзможен без едрокапиталистическа
техника, изработена по последна дума на най-новата
наука, без планомерна държавна организация, която подчинява десетки милиони хора на най-строго спазване на
единна норма в производството и разпределението на
продуктите. Ние, марксистите, винаги сме го изтъквали и не си заслужава да се губят дори и две секунди за
разговор с хора, които дори това не са разбрали (анархистите и по-голямата част от левите есери). (18)
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7. Както Маркс е осъзнавал, капитализмът не може да бъде отъждествен
с агент на истинското ускорение. По сходен начин оценката на лявата
политика като противоположна на техносоциалното ускорение е също,
поне отчасти, тежка форма на погрешна репрезентация. В действителност, ако политическото ляво ще има бъдеще, то трябва да е такова, в
което лявото максимално много да прегърне тази потисната ускоренческа тенденция.
03. МАНИФЕСТ: ЗА БЪДЕЩЕТО
1. Ние смятаме, че най-важното разделение в днешната левица е между
тези, които отстояват една народническа политика на локализма, прякото
действие и непреклонния хоризонтализъм, и тези, които очертвават какво
трябва да стане и да се нарича ускоренческа политика, която приветства модерността на абстракцията, комплексността, глобалността и
технологията. Първите си остават убедени в установяването на малки и
временни пространства на некапиталистически обществени отношения,
като избягват действителните проблеми, произтичащи от срещата с
неприятели, които по същността си са не-локални, абстрактни и дълбоко
вкоренени във всекидневната ни инфраструктура. Провалът на такава
политика е заложен от самото начало. Като нейна противоположност,
една ускоренческа политика има за цел да съхрани ползите от късния капитализъм, докато надмогва това, което неговите система на стойности,
структури на управление и масови патологии ще позволят.
2. Всички искаме да работим по-малко. Интересен е въпросът защо ли водещият световен икономист на следвоенната епоха вярваше, че просветеният капитализъм неизбежно ще прогресира към радикално намаляване
на работните часове. В Икономическите перспективи пред нашите внуци
(написана през 1930 г.) Кейнс предсказва капиталистическо бъдеще, в което
работното време на индивидите ще е сведено до три часа на ден. Това,
което се случи, обаче, е прогресивното елиминиране на разграничението
работа-живот, като работата започна да прониква във всеки аспект на
зараждащата се обществена фабрика.
3. Капитализмът вече е започнал да ограничава производителните сили
на технологията или поне да ги насочва към безсмислено ограничени цели.
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Войните за патенти и монополизацията на идеи са съвременни феномени,
сочещи както към нуждата на капитала да превъзмогне конкуренцията,
така и към неговия все по-ретрограден подход към технологията. Свойствено ускорителните ползи от неолиберализма не доведоха до по-малко
работа или стрес. И вместо в свят на космически пътешествия, шок от
бъдещето и революционен технологичен потенциал, ние живеем във време,
където единственото нещо, което претърпява развитие, са пренебрежимо подобрените потребителски джаджи. Неумолимото преповтаряне
на все същия базов продукт поддържа незначителното потребителско
търсене на цената на човешкото ускоряване.
4. Ние не искаме да се връщаме към фордизма. Няма как да има завръщане към
фордизма. Капиталистическата “Златна епоха” почиваше на парадигмата
за производство при организирани фабрични условия, където (мъжете)
работници получават сигурност и базов жизнен стандарт в замяна на
живот, изпълнен със затъпяваща скука и обществено потисничество. Една
такава система разчиташе на международна йерархия на колониите, империите и нискоразвитата периферия; на национална йерархия на расизъм и
сексизъм; и на строга семейна йерархия на женското подчинение. Каквато
и носталгия да изпитват мнозина, този режим е и нежелан, и на практика
е невъзможно да има завръщане към него.
5. Ускоренчиците искат да отприщят потиснатите производителни сили.
При този проект не е нужно материалната платформа на неолиберализма да бъде унищожавана. Нужно е да бъде преоборудвана за общи цели.
Съществуващата инфраструктура не е капиталистически етап, който да
бъде смазан, а трамплин към посткапитализма.
6. Имайки предвид поробването на технонауката за капиталистически
цели (особено от края на 70-те насам), ние със сигурност все още не знаем
на какво е способно едно модерно техносоциално тяло. Та кой сред нас може
напълно да предвиди какви отприщени потенциали ни очакват във вече
развитата технология? Нашият облог се състои в това, че истинските
трансформативни потенциали на голяма част от нашите технологични и
научни изследвания си остават неексплоатирани, изпълнени с понастоящем
редундантни форми на бъдещето (или преадаптации), които могат да се
окажат решаващи, в следствие обрата отвъд късогледия капиталистически социус.
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7. Ние искаме да ускорим процеса на технологична еволюция. Но това, за
което се застъпваме, не е техноутопизъм. Никога не вярвайте, че технологията ще бъде достатъчна, за да ни спаси. Необходима – да, но никога
достатъчна без обществено-политическо действие. Технологията и социалното са интимно свързани едно с друго и промените в едно от двете
овластяват и утвърждават промени в другото. Докато техноутопистите се застъпват за ускоряване на основанието, че то автоматически
ще преодолее социалния конфликт, нашата позиция е, че технологията
трябва да бъде ускорена именно понеже е нужна, за да могат социалните
конфликти да бъдат печелени.
8. Ние вярваме, че всеки посткапитализъм ще изисква и посткапиталистическо планиране. Вярата, вложена в идеята, че след революцията хората
спонтанно ще съчинят нова обществено-икономическа система, която не
е просто завръщане към капитализма, е в най-добрия случай наивна, а в
нашия – невежа. За да постигнем напредък в това отношение, ние трябва
да разработим едновременно познавателна карта на съществуващата
система и спекулативен образ на бъдещата икономическа система.
9. За да направи това, левицата трябва да се възползва от всеки технологичен и научен напредък, произведен от капиталистическото общество.
Ние заявяваме, че квантификацията не е зло, което трябва да бъде елиминирано, а средство, което да се използва по възможно най-ефективния
начин. Просто казано, икономическото моделиране е необходимост, чрез
която сложният свят да стане възприемаем. Финансовата криза от 2008
г. разкри рисковете на сляпото приемане на математически модели, основани на вяра - и при все това става дума за проблем на нелегитимния
авторитет, а не на самата математика. Средствата, които могат да
бъдат открити в анализа на социалните мрежи, основаното на агенти
моделиране, аналитиката на големите данни и неравновесните икономически модели, са необходими познавателни посредници за разбирането
на сложни системи като модерната икономика. Ускоренческата левица
трябва да се ограмоти в тези технически полета.
10. Всяко преобразуване на обществото трябва да включва икономическо и обществено експериментиране. Чилийският Проект “Cybersyn” е
емблематичен за това експериментално отношение – при него се съчетават напреднали кибернетични технологии с усложнено икономическо
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моделиране и демократична платформа, въведена в самата технологична инфраструктура. Подобни експерименти са били провеждани и през
50-те и 60-те години от съветски икономисти, използващи кибернетика
и линейно програмиране в опит да преодолеят новите проблеми, пред
които се изправя първото комунистическо общество. Че и двата проекта
са в крайна сметка неуспешни – това може да бъде проследено до политическите и технологични ограничения, при които тези ранни кибернетици
са работили.
11. Левицата трябва да разработи социотехническа хегемония - както
в сферата на идеите, така и в сферата на материалните платформи.
Платформите са инфраструктурата на глобалното общество. Те задават
основните параметри на това какво е възможно както поведенчески,
така и идеологически. В този смисъл те въплъщават материята, която
е трансцендентална за обществото - те са това, което прави възможни
определени комплекси от действия, връзки и власт. Ако и голяма част
от сегашната глобална платформа да е предубедена спрямо капиталистическите обществени отношения, то това не е неизбежна необходимост. Тези материални платформи на производство, финанси, логистика
и потребление могат и ще бъдат препрограмирани и преформатирани за
посткапиталистически цели.
12. Ние не вярваме, че прякото действие е достатъчно, за да постигнем
каквото и да е от всичко това. Обичайните тактики на шествия, размахване на лозунги и установяване на временни автономни зони рискуват
да се превърнат в утешителни заместители на ефективен успех. “Поне
свършихме нещо” – това е сплотяващият възглас на тези, които привилегироват самочувствието, вместо ефективното действие. Единственият критерий за добра тактика е дали тя позволява значителен успех
или не. Трябва да приключим с фетишизирането на определени модели
на действие. Политиката трябва да бъде третирана като поредица от
динамични системи, разкъсвана от конфликт, адаптации и контраадаптации, и стратегическо съревнование за въоръжаване. Това значи, че с
времето всеки отделен тип политическо действие бива притъпено и
става неефективно, докато другите страни се адаптират. Нито един
определен модел на политическо действие не е исторически ненакърним.
И в действителност, с времето се вижда, че съществува все по-голяма
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нужда да се отхвърлят познатите тактики, докато силите и единиците,
изправени на поход срещу тях, се учат как да се защитават и да контраатакуват ефективно. Отчасти неспособността на съвременната левица
да стори това се доближава до сърцевината на съвременното безпокойство.
13. Пленителното привилегироване на демокрацията-като-процес трябва
да бъде изоставено. Фетишизирането на отвореност, хоризонталност
и включване при голяма част от днешната “радикална” левица създаде
условията за неефективност. Потайността, вертикалността и изключването - всички те също имат своето място в ефективното политическо
действие (макар и, разбира се, не изключително такова).
14. Демокрацията не може да се дефинира просто през нейните средства –
не чрез гласуване, разискване или общи събрания. Реалната демокрация
трябва да бъде дефинирана чрез целта ù – колективно самоуправление. Това
е проект, който трябва да съположи политиката със завета на Просвещението до степента, до която можем да управляваме себе си единствено
чрез обуздаването на способността ни да разбираме по-добре себе си и
нашия свят (нашия социален, технически, икономически, психологически
свят). Трябва да разположим един колективно-контролиран легитимен
вертикален авторитет като допълнение към разпространените хоризонтални форми на социалност, за да избегнем превръщането си в роби било
на тираничен тоталитарен централизъм, било на капризен зараждащ се
ред отвъд нашия контрол. Командването на Плана трябва да бъде венчано
за импровизирания порядък на Мрежата.
15. Ние не предлагаме никаква конкретна организация като идеално средство, което да въплъти тези вектори. Това, което е нужно – и което
винаги е било нужно – е една екология на организациите, плурализъм на
сили, които да отекват в и да имат обратна връзка със сравнителните им
сили. Сектантството е погребалният звън на левицата толкова, колкото
е и централизацията, и в това отношение ние продължаваме да приветстваме експериментирането с различни тактики (дори и тези, с които не
се съгласяваме).
16. Ние имаме три средносрочни конкретни цели. Първо, ние трябва да
построим интелектуална инфраструктура. Да имитираме Обществото
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“Мон Пелерин“ на неолибералната революция означава да се захванем със
създаването на нова идеология, икономически и социални модели и визия за
благото, която да замести и надмине измършавелите идеали, управляващи
нашия свят днес. Това е инфраструктура в смисъл, че изисква конструирането не просто на идеи, а на институции и материални пътища, които да
ги внедрят, олицетворят и разпространят.
17. Ние трябва да изградим широкомащабна медийна реформа. Въпреки
привидната демократизация, предлагана от Интернет и социалните
медии, традиционните медийни проводници си остават ключови при избирането и рамкирането на наративите, заедно с притежаването на средства, с които да се упражнява разследваща журналистика. Поставянето
на тези обединения възможно най-близко до обществен контрол е ключово
за отмяната на настоящето представяне на състоянието на нещата.
18. Накрая, ние трябва да преучредим различни форми на класова власт.
Такова преучредяване трябва да се придвижи отвъд представата, че вече
съществува органично генериран глобален пролетариат. Вместо това, то
трябва да има за цел да сплоти една разнородна войска от частични пролетарски идентичности, които често са олицетворени в постфордистките
форми на прекариен труд.
19. По всички тези въпроси вече работят
групи и индивиди, но всеки от тях взет сам
по себе си е недостатъчен. Това, което се
изисква, е и трите да имат обратна връзка
едни с други, като всеки видоизменя своевременното си съединяване с другите по
такъв начин, че те да станат все по- и
по-ефективни. Позитивна обратна връзка,
идваща от инфраструктурна, идеологическа, социална и икономическа трансформация, която да поражда нова комплексна
хегемония, нова посткапиталистическа
платформа. Историята демонстрира, че
тази обратна връзка винаги е била широка
уредба от тактики и организации, причиняващи системна промяна; тези уроци
трябва да бъдат научени.
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20. За да постигнем тези цели, на най-практическо ниво ние отстояваме, че
ускоренческата левица трябва да мисли по-сериозно за потоците ресурси
и пари, които се изискват, за да се изгради ефективна нова политическа
инфраструктура. Отвъд „властта-народ“, състоящ се от тела на улицата,
ние изискваме финансиране, било то от правителства, институции,
тинктанкове, профсъюзи или отделни благотворители. Ние разглеждаме
местоположението и управлението на такива потоци финансиране като
същностни, за да се започне реконструирането на една екология на ефективните ускоренчески леви организации.
21. Ние заявяваме, че единствено една прометеева политика на максималното управление [mastery over] на обществото и неговата околна среда е
способна или да се справи с глобалните проблеми, или да постигне победа
над капитала. Това управление трябва да бъде разграничено от онова тъй
възлюбвано от мислителите на изначалното Просвещение управление12.
Часовниковата вселена на Лаплас, овладявана така лесно при дадена информация, отдавна е изчезнала от дневния ред на сериозния научен разум. Но
това не означава да се съположим с изхабения остатък на постмодерността,
да заклеймяваме управлението като протофашистко или пък авторитета като свойствено нелегитимен. Вместо това, ние предлагаме, че проблемите,
поставили нашите планета и вид под обсада, ни задължават да изобретим
отново управлението по един изцяло нов комплексен образ; и докато ние
не можем да предвидим точния резултат от нашите действия, то можем
с вероятност да определим възможния обсег на последиците. Това, което
трябва да бъде свързано с един такъв сложен системен анализ, е нова форма
на действие: импровизационна и способна да осъществява модели чрез практика, работеща със случайностите, които открива едва в хода на своето
действие, в една политика на геосоциално управление и ловка рационалност.
Форма на похищаващо експериментиране, търсещо най-добрите средства,
за да действа в един сложен свят.
22. Трябва да върнем към живот аргумента, който традиционно се използваше за посткапитализма: не само, че капитализмът е несправедлива и
извратена система, но той е и система, която забавя прогреса. Нашият

За “мислителите на изначалното Просвещение” възприетият на български термин би бил “управление”,
доколкото препраща към линията Кант-Фуко, но авторите нямат предвид тази линия. Превеждам “mastery”
като “управление”, но в контекста трябва да се разбира и като “владеене” [бел. прев.].
12
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технологичен развой бива потискан толкова, колкото и бива отприщван
от капитализма. Ускоренчеството е базовото убеждение, че тези способности могат и трябва да бъдат пуснати на свобода, като се придвижим
отвъд ограниченията, наложени от капиталистическото общество. Движението към преодоляване на настоящите ни предели трябва да включва нещо
повече от просто борба за по-рационално глобално общество. Ние вярваме,
че то трябва да включва обнова на мечтите, вцепенили мнозина от средата
на XIX век насам до зората на неолибералната епоха, за похода на homo
sapiens към експанзия отвъд ограниченията на земята и непосредствените
ни телесни форми. На тези визии днес се гледа като на реликви, идващи
от едно по-невинно мигновение. Но и двете диагностицират смущаващата
липса на въображение в наше време и предлагат обещанието за бъдеще,
което е както емоционално въодушевяващо, така и интелектуално стимулиращо. В крайна сметка само едно посткапиталистическото общество,
възможно чрез ускоренческата политика, ще може въобще да бъде способно
да осъществи проекта на космическите програми от средата на XX век - за
да се придвижим отвъд един свят на минималните технически подобрения
към всеобхватна промяна. Към едно време на колективно самоуправление и
собствено иноземното бъдеще, което последва и ни оспособява. Към завършването на проекта на Просвещението за самокритика и самоуправление, а
не към неговото елиминиране.
23. Изборът пред нас е суров - или глобализиран посткапитализъм, или бавна
фрагментация, водеща към примитивизъм, вечна криза и планетарен екологичен колапс.
24. Необходимо е бъдещето да бъде конструирано. То беше разрушено от
неолибералния капитализъм и сведено до обещание за по-ниска цена на по-големи неравенства, конфликти и хаос. Този колапс в идеята за бъдещето е
симптоматичен за регресивния исторически статус на нашата епоха, а не е,
както циниците из целия политически спектър биха искали да вярваме, знак
за скептическа зрялост. Това, към което ускоренчеството тласка, е бъдеще,
което е по-модерно – алтернативна модерност, която неолиберализмът е
неспособен да породи. Бъдещето трябва oтново да бъде пропукано, разюздвайки хоризонтите ни към универсалните възможности на Външното.
Превод от английски език: Станимир Панайотов
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Разсъждения върху “Манифест за ускоренческа политика”13
Антонио Негри
“Манифест за ускоренческа политика” (МУП) започва с обстойно
потвърждение на драматичността на актуалната криза - катаклизъм,
отричане на бъдещето и неминуем апокалипсис. Не се плашете, тук
няма нищо наистина теологично-политическо. Всеки, който се чувства
привлечен от това, да не се впуска в този прочит. Тук ги няма актуалните
shibboleths14 или по-точно е споменат само един - колапсът на климатичната система на планетата. Той е важен, но е изцяло подчинен на индустриалните политики и се обсъжда само въз основа на критиката срещу
тях. Съществено важна е обаче “нарастващата автоматизация на процесите на производство”, включително и на интелектуалния труд, което
би обяснило вековната криза на капитализма. Катастрофа? Некоректна
употреба на категориите на тенденцията за спадане нормата на печалбата? Не бих казал. По-скоро реалността на кризата е разпозната чрез
агресията, която неолиберализмът е развил срещу цялата структура на
класовите отношения, организирани в социалната държава от XIX и XX
векове. Причината за кризата се дължи на възпрепятстването на производствения капацитет – необходимост, произлязла от формите на капиталистическо управление, които са били възприети срещу новия образ
на живия труд. Следва изключително сурова критика на управляващите
десни сили и на това, което е останало от левите. Последните често се
заблуждават (в повечето случаи) от новите и невъзможни хипотези за
съпротива срещу Кейнс и затова са неспособни да си представят някаква
радикална алтернатива. При това положение бъдещето е зачеркнато и е
наложена една истинска и чиста парализа на политическото въображение.
Няма да се излезе спонтанно от това положение. Само систематичният
класов подход при създаването на нова икономика и нова политическа
организация на работниците ще може да построи отново хегемонията,
за да отправи пролетарските ръце във възможното бъдеще.
Все още има пространство за бунтарско познание!
Текстът е публикуван за пръв път в сайта EuroNomade, 7 февруари 2014 г., [бел. ред.]
Shibboleths [англ.] – идея, която е широко разпространена, но е считана за старомодна или за невярна;
лозунг. [бел. прев.]
13
14
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Това начало е адекватно спрямо днешните комунистически задачи. То
е вече решена и същевременно решителна крачка напред, която е необходима, ако искаме да приемем аргументите на революционната мисъл.
Преди всичко, то дава нова “форма” на движението, като под “форма” се
разбира образуващият механизъм, богат на възможности и предразположен да прекъсне връзката с държавния йерархичен и репресивен кръгозор,
който днес придава смисъл на капиталистическата власт. Не става дума
за разрушаване на дуалността “форма - държава”, а по-скоро това е повик
на силата срещу властта, на биополитиката срещу биовластта. Именно
в това предисловие възможността за едно свободно бъдеще радикално се
противопоставя на настоящето. Тук се експериментира с формулировката
“Едно разделено на две”, която днес съставя единствената рационална
предпоставка на подривната практика и по-скоро нейното заключение.
Нека да продължим и да видим как се развива теорията. Хипотезата на МУП е, че освобождаването на работния потенциал от пречките,
предопределени от капитализма, се случва вътре в еволюцията на капитала, който преследва постоянен икономически растеж и технологично
развитие (придружени от увеличаващи се социални неравенства) и по
този начин провокира цялостното вътрешно разрушаване на класовите
отношения. Отново подхващаме припева на работническата традиция:
“вътре – срещу”. Процесът на освобождаване не е възможен, без да се
ускори капиталистическото развитие, като е важно да не бъркаме “ускорение” с “бързина”, защото ускорението има всички характеристики на
двигателя, на експерименталния процес на откриване и създаване в пространството от възможности, определени от самия капитализъм. Марксисткото понятие “тенденция” се съчетава с пространствения анализ
на параметрите за развитие – то акцентира върху “земята” (териториализиране и/или детериториализиране), което беше присъщо за Дельоз
и Гатари. Съществува и друг фундаментален елемент. Това е силата на
интелектуалния труд, който капитализмът детерминира, но и потъпква;
конституира, но и намалява до нарастващата алгоритмична автоматизация на властта, която онтологично остойностява (нарастваща стойност на продукцията), но същевременно обезстойностява от монетарна
и дисциплинарна гледна точка (не само по време на кризата, но и по време
на всички събития от развитието и в частност от управлението на
„форма-държава”). С уважение към тези, които все още наивно се вълнуват,
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смятайки, че революционните възможности са свързани с възраждането
на работническата класа от XX век, трябва да поясним, че съществува
доста по-различна класа с по-висша власт, т.е. класата на интелектуалния
труд, която трябва да се овободи и ще бъде освободена.
Тук възстановяването на марксисткото и ленинисткото понятие
“тенденция” е завършено. Премахната е всяка “футуристична” илюзия,
тъй като класовата борба детерминира не само движението, но и способността му да превърне най-висшата му абстракция в солидна бойна
машина.
Целият дискурс на МУП се базира на способността да се освободят
производителните сили на интелектуалния труд. Необходимо е да
премахнем илюзията за завръщане към фордизма, необходимо е ясно да
разберем прехода от хегемонията на физическата работа към тази на
нематериалната. Имайки предвид капиталистическото управление на
технологиите, е необходимо да атакуваме капитала и “все по-ретроградния
му подход към технологията”. Производителните сили са ограничени от
капиталистическото управление. Основната тема е освобождаването на
латентните производителни сили, така както революционният материализъм винаги е правил. Сега трябва да се спрем на тази “латентност”.

Антонио Негри и Майкъл Харт, съавтори на книгата Commonwealth. Автор: Рубен
Херера. Източник: Wikipedia.
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Но преди да го направим, трябва да се запитаме как вниманието на
МУП постепенно се обръща към организационната тематика. Силно се
критикува всяко “хоризонтално” и “спонтанно” организационно схващане
на движенията, всяко схващане за “демокрацията като процес”. Според
МУП става дума за чисти и обикновени фетишистки ограничения (на демокрацията), които нямат никакви реални последствия (разрушаващи и/
или създаващи) по отношение на институциите на капиталистическото
управление. Последното твърдение може би е прекалено, имайки предвид
актуалните движения, които се противопоставят със сила (без алтернативи, нито адекватни инструменти) срещу финансовия капитал и неговото институционално производство. Когато се говори за революционна
трансформация, със сигурност не може да се отстрани силният институционален преход, по-силен, отколкото демократичния хоризонтализъм би
могъл някога да предложи. Преди или след революционния преход, планирането ще има нужда да трансформира нашето абстрактно познание на
тенденцията в образуващата сила на бъдещите посткапиталистически
и комунистически институции. Според МУП подобно “планиране” вече не
се счита за вертикално управление на Държавата над работническото
общество, а днес представлява съгласуваността от производителни и
управленчески способности на Мрежата. Това предписание трябва да се
изпълни и доразвие - планиране на борбата преди планиране на продукцията. Ще поговорим още по въпроса.
Да се върнем към темата. Преди всичко трябва да се освободи силата
на интелектуалния труд, да я изтръгнем от нейната латентност: “ние
със сигурност все още не знаем на какво е способно едно модерно техносоциално тяло”. Тук се набляга на два елемента: единият се нарича от
някои хора “придобиване на постоянен капитал” и включва последвалата
антропологична трансформация на трудовия субект, а другият е социално-политическият елемент, т.е. включва разбирането, че телата са
по същество колективни и политически. С други думи, може да се каже,
че излишъкът, т. е. принадената стойност към производството и към
тенденциозното развитие на възможностите, предоставени от “придобиването на постоянен капитал”, произлиза главно от обществената
производителна кооперация. Може би това е най-ключовият пасаж от
Манифеста. С поведение, което смекчава и понякога прави несъществени
хуманитарните детерминации на философската критика, МУП настоява
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върху материалните качества и техники за повторно телесно придобиване на постоянния капитал. Производственото квантифициране, икономическото моделиране, анализите на големите данни и най-абстрактните
когнитивни модели са приспособени чрез образованието и науката от
субекти-работници. Употребата на математически модели и алгоритми
от страна на капитала не ги превръща в негов отличителен белег. Това не
е математически проблем, а проблем на силата.
Без съмнение тук съществува известен оптимизъм. Подобно схващане не е много полезно за критиката на сложното отношение човек-машина. Дори и да приемем критиката, оптимизмът от Макиавелиански тип
ни помага да се впуснем в изключително актуалната и належаща дискусия
за организацията. Според МУП, левицата трябва да развие социално-технологична хегемония: “материални[те] платформи на производство,
финанси, логистика и потребление могат и ще бъдат препрограмирани и
преформатирани за посткапиталистически цели”. Несъмнено тук съществува силно доверие към обектното и материалното, бихме казали към
Dasein на развитието. Следователно съществува известна доза подценяване на обществените, политическите и кооперативните елементи, на
приетата спогодба, след съгласието с основния протокол: “Едно се разделя
на две”. Това подценяване не трябва да ни попречи да разберем важността
на усвояването на най-висшите техники на комунистическо управление,
както и на абстрахирането на труда, с цел да ги доведе до комунистическата администрация, която се ръководи “от самите неща”. Разбирам
този пасаж по следния начин: необходимо е да узрее целият комплекс от
производителни възможности на интелектуалния труд, за да бъде предложена нова хегемония. Тук отново изниква темата за организацията.
Както вече казахме, предложена е нова реконфигурация на отношението
между мрежа и планиране в опозиция на крайния хоризонтализъм, а срещу
всяко пацифистко разбиране на демокрацията като процес, вниманието е
изместено от средствата (глас, избирателна система, правова държава и
т.н.) към целта (колективна еманципация и самоуправление). Очевидно е,
че тук не възникват нови централистки илюзии и празни интерпретации
на “диктатурата на пролетариата”. МУП прави крачка напред при изясняването на този въпрос като предлага определен вид “екология на организациите”, настоявайки за плурализъм на силите, които са в синхрон помежду
си и по този начин произвеждат двигатели за колективни решения, извън
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рамките на всяко сектантство. Може да има много съмнения относно това
предложение, могат да се открият повече трудности, отколкото положителни опции. Въпреки това, този е пътят, който трябва да се следва. Той
става все по-очевиден днес, в края на цикъла от борби, започнали през 2011
г., които разкриха непреодолимите ограничения по отношение на тяхната
форма на организация при сблъсъка с властта, въпреки голямата сила и
новото автентично революционно съдържание.
МУП има три спешни цели, които са изключително подходящи и
реалистични. Преди всичко, представя вид интелектуална инфраструктура, която образува нов идеален проект и изследва нови икономически
модели. На второ място, инициативно предлага промени върху терена на
средствата за mainstream комуникации: интернет и социалните мрежи
несъмнено са демократизирали комуникацията и могат да бъдат много
полезни при борбата, въпреки това комуникацията остава все още изцяло
подчинена на най-силните традиционни комуникационни форми. Трябва
да се концентрират значителни средства и всяка възможна енергия, за
да разполагаме с адекватни средства за комуникация. Третата цел е да
се активизират повторно всички възможни институционални форми на
класовата власт (преходни или постоянни, политически или синдикални,
глобални или локални). Единно устройство на властта на класата ще бъде
възможно само чрез събирането и хибридизацията на целия опит развит
дотук и на този, който предстои.
Бъдещето трябва да бъде конструирано: това илюминистко заявление е припев на целия МУП. Тук се включва и една прометеева, хуманистка политика – хуманизъм, който отива отвъд наложените граници на
капиталистическото общество и е отворен за постчовешкото и за научната утопия, съживявайки мечтите на XX век за изследване на космоса
или създавайки все по-непристъпни предели срещу смъртта и всички
житейски инциденти. Рационалното въображение трябва да е придружено от колективната фантазия на новите светове, организирайки силна
“само-оценка” на работата и на социума. Най-модерната епоха, през която
сме живяли, ни показа, че съществува само “Вътре в глобализацията”, че
няма “Вън”. Обаче днес, разглеждайки отново темата за конструирането
на бъдещето, имаме нужда и възможност да направим външното част от
вътрешността, да дадем мощен полъх на Вътрешното.
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Какво да кажем за този документ? Някои от нас го възприемат като
постработническо “допълнение”, родено на англосаксонски терен, което е
по-малко склонно да съживи социалистическия хуманизъм и по-способно да
развие един позитивен хуманизъм. Наименованието “ускоренчество” без
съмнение е неудачно, защото придава “футуристичен” смисъл на нещо,
което не е футуризъм. Документът без съмнение има актуален привкус,
не само поради критиката на “реалния” социализъм и социалдемокрация,
но също и поради анализа и критиката на движенията от и след 2011 г. С
голяма сила представя темата за тенденцията на капиталистическото
развитие, за необходимостта от неговото повторно усвояване и от неговото разрушаване. На тази основа предлага изграждането на комунистическа програма. Всичко това ни дава здрави основи за бъдещо развитие.
Може би известна критика би била полезна, за да започнем дискусията
и да насочим разсъжденията си към някакво съгласие. Първо, в проекта
има прекалено много детерминизъм - не само технологичен, но и политически. Отношението към историчността (към историята, актуалността
и към praxis) рискува да бъде изопачено от нещо, което не бихме нарекли
телеология, но което изглежда такова. Отношението към сингуларността
и способността тенденцията да бъде разбрана като виртуална (включвайки сингуларността), а материалното детерминиране (което тласка
тенденцията напред) - като сила на субективация, ми изглежда подценено.
Тенденцията може да бъде дефинирана като отворено отношение, като
конститутивна връзка, оживена от субектите на класата. Може да се
възрази, че настояването върху отвореността може да доведе до негативни последици. Например една хетерогенна мрежа може да се превърне
в хаотична и следователно да стане неразрешима; плурализъм, който е
преувеличен до такава степен, че образува лоша безкрайност. Несъмнено
подобна “лоша безкрайност” е това, което постработничеството или
дори Mille plateaux [Хиляда плоскости на Дельоз и Гатари] са ни внушавали.
Това е труден и ключов момент. Нека го изследваме по-добре.
МУП предлага добро решение, като ситуира една трансформативна
антропология на работниците в центъра на отношението между субект
и обект (ние, които сме свикнали с друга терминология, бихме го нарекли
отношение между техническото учредяване и политическото учредяване
на пролетариата). По този начин отклоненията от плурализма биха могли
да бъдат избегнати. Вярно е също, че ако искаме да продължим тази тема,
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която според мен е полезна и дори решително важна, трябва да прекъснем
прогресията на продуктивно напрежение, която МУП посочва.
Необходимо е да определим “границите” на развитието и укрепването им. Дельоз и Гатари биха ги нарекли agencements collectifs [колективни
уредби]: придобиване на постоянен капитал и трансформация на работната сила, антропологиите, езиците и дейностите. Тези граници са исторически фиксирани и се определят при отношението между техническото
учредяване и политическото учредяване на пролетариата. Без подобни
консолидации не е възможна дори и временна програма. Именно защото
днес не успяваме да дефинираме с точност подобна връзка, ние се оказваме методологически безпомощни и политически неспособни. Напротив,
детерминираността на историческите граници и осъзнаването на специфичната модалност на технико-политическото отношение ни позволява
да формулираме организационния процес и да дефинираме адекватна
програма.
Нека обобщим - поставянето на този проблем косвено повдига (приемайки прогресивността на тенденцията за производство) и въпроса
относно дефинирането на процеса, при който се формира и консолидира
отношението между сингуларност и общност. Необходимо е да уточним
какво е общото при всяко технологическо отношение, докато изследваме
антропологията на производство.
Нека се върнем отново към проблема за придобиването на постоянен
капитал. Вече беше споменато, че в МУП кооперативното измерение на
производството (и особено на човешкото производство) е подценено по
отношение на технологичните критерии, на важността на материалните
аспекти, които (заедно с параметрите на производителност) образуват
антропологичните трансформации на работната сила. Настоявам на този
момент. Кооперативният елемент става централен и водещ към една
възможна хегемония, поради съвкупността от езици и алгоритми, технологични функции и know-how, които образуват действителния пролетариат.
Това твърдение произтича от факта, че самата структура на капиталистическата експлоатация вече се е модифицирала. Всъщност капиталът
продължава да експлоатира, но по парадоксално ограничен начин що се
отнася до възможността му да извлича работа от обществото. Когато
осъзнаем тази нова детерминация, си даваме сметка, че постоянният
капитал (т.е. частта от капитала, използвана директно при производ69

ството на принадената стойност) се отнася основно до излишъка, който
е детерминиран от кооперацията. Подобна кооперация е нещо неизмеримо,
както пише Маркс, тя не се състои от сумата на допълнителната работа
на двама или повече работници, а от допълнителното произведено количество, което произтича от факта, че те работят заедно (всъщност допълнителното количество стои отвъд самата сума). Ако приемем предимството на извлечения капитал пред това, което се експлоатира (включвайки
го по естествен начин в капитала), може да се достигне до доста интересни заключения. Тук ще подчертая едно. Преходът от фордизма към
постфордизма преди беше описван чрез прилагането на “автоматизация”
във фабриката и чрез управление на “информатизацията” на обществото.
Последното има голямо значение при процеса, който води към цялостно
(реално) подчинение [sussunzione] на обществото от капитала. Информатизацията интерпретира и води тази тенденция, защото е по-важна от
автоматизацията, която по време на прехода успява частично и временно
да характеризира новата социална форма. Както МУП изяснява, а опитът
потвърждава, днес ние се намираме отвъд този момент. Производственото общество е не само глобално информатизирано, а самият социален
информатизиран свят е преорганизиран и автоматизиран в съответствие
с новите критерии при разпределянето на работата (при управлението
на пазара на труда) и с новите йерархични параметри при управлението
на социума. Когато производството бива обществено разпространено
чрез интелектуалния труд и социалното познание, информатизацията
остава несъмнено най-стойностната форма на постоянен капитал.
Тогава автоматизацията (да наречем така технологичната структура
на производственото пряко управление, което се намесва не само във
вътрешността на фабриката, а и в социалната дейност на производителите) става спойката на капиталистическата организация, която привлича
към себе си информатиката (превръщайки я в свое пособие) и информатизираното общество, опитвайки се да го направи механизирана протеза
на управлението на производството. Информационните технологии са
подчинени на автоматизацията. Управлението на капиталистическите
алгоритми е белязано от трансформацията на управлението от производство. Намираме се във висшето ниво на реалното подчинение. Оттук
произтича и огромното значение на логистиката, която след като вече е
автоматизирана, започва да конфигурира всяко териториално измерение
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на капиталистическото управление и установява вътрешните граници
и йерархията на глобалното пространство. По същия начин алгоритмичните машинации централизират и управляват комплексната система от
познание, наречена General Intellect чрез степени на абстракция и клонове на
познание, чрез вариации от честота и функции. Ако извлеченият капитализъм обстойно разшири своята способност да използва всяка социална
инфраструктура и се прилага “интензивно” към всяка степен на абстрахиране на машината за производство, т.е. към всяко ниво на организация
на начина за глобално финансово производство, ще стане необходимо да
се върнем към дебата за придобиването на постоянен капитал в това
теоретично и практическо пространство. Устройството на борбата е
съизмерено с това пространство. Постоянният капитал може да бъде
потенциално присвоен от пролетариата. Тази сила трябва да се освободи.
Последната тема, която е пропусната в МУП, но е изцяло кохерентна
с развиваната тук теория, е тази за валутата на обществото. Разбира
се, на авторите на МУП не е убягнало, че парите (доколкото са абстрактен
апарат) са приели днес единствената функция на висш измерителен уред
на стойността, извлечена от обществото чрез реалното подчинение на
настоящето общество от капитала. Същата схема, която описва извличането/експлоатирането на социалната работа, ни кара да признаем
парите като средства за измерване, планиране и ситуиране в йерархията.
Подобна монетарна абстракция, доколкото е резултат от превръщането
на финансовия капитал в хегемония, загатва за потенциала на формите на
устойчивост и разруха на много високо ниво. Комунистическата програма
за посткапиталистическо бъдеще е изработена на този терен, не само
предлагайки пролетарското придобиване на богатството, но и създавайки
способности на хегемонията. Следвателно тя работи за благото, което
стои в основата на най-високата екстракция-абстракция на стойността
на работата и на нейното универсално олицеторение чрез парите. Днес
това означава “валута на общността” – няма нищо утопично, а по-скоро
е парадигматична и програмна насока за това как да се очертае наново
атаката на нивото на работата, наложена от капитала, на йерархията
между работа и допълнителна работа (наложена от прекия собственик) и
на общото социално разпределение на дохода, наложен от капиталистическата държава. Върху тази перспектива трябва да се работи още много.
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Въпреки че има още толкова много неща, за които да говорим, нека
завършим с въпроса: Какво означава да се извърви до край капитализмът
и капиталът да победи в този процес? Само един пример - означава да
се поднови лозунгът “Отказ от работа”. Борбата срещу алгоритмичната
автоматизация трябва позитивно да улови увеличаването на производителността, която е детерминирана от нея, и следователно да наложи
драстични намаления на работното време, контролирано от машините.
Същевременно трябва да има последователно и съществено увеличение
на заплатите. От една страна, времето за служба на работа трябва да
бъде регулирано по еднакъв начин за всички (в посткапиталистическата
епоха това означава целите на борбата веднага да се формулират в тази
насока). От друга страна, основният доход ще трябва да се установи
така, че всяка работна фигура да участва равноправно в изграждането
на колективното благо. По този начин всеки ще може свободно и по-добре
да увеличи радостта си да живее (да си припомним как Маркс цени Фурие).
Това е изискано от борбата. Тук би трябвало да започне друга тема - за
човешкото производство, за агонистичната употреба на страстите и
на историческата диалектика, която то започва срещу суверенното и
капиталистическо управление.
Тони Негри, 7 февруари 2014
Превод от италиански език: Поля Търколева
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Политика на фикцията
Изложбата Socio-fiction
на Збинек Баладран
в София
Институт за съвременно изкуство,
01.12.2015 - 09.01.2016

Неда Генова
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зложбата “Socio-fiction” беше представена в Института за съвременно изкуство в София от 1-и декември 2015 до 9-и януари 2016.
Заглавието ù е заето от името на една от общо четирите видео-инсталации на чешкия артист Збинек Баладран, които бяха показани в рамките
на самостоятелната му изложба, подготвена в кооперация с Чешкия
институт в София и дело на съвместната работа на кураторките Едит
Йержабкова и Яра Бубнова.
Пристъпвайки в пространството, посетителката незабавно се оказва
изправена пред необходимостта от това да “избере страна” измежду
първите две инсталации – Socio-fiction и Night of the World, разделени от
рамката на екрана, на който са прожектирани. Всъщност конструцията
на цялата изложба е съвсем проста: четирите екрана на инсталациите
се допират под прав ъгъл в централната колона на пространството и
така образуват своего рода кръст, през чиито “кутийки” посетителката преминава една след друга. Сгъвката на всяко едно от пространствата, образувани от пресичането на правите линии, създава различна
в степента си на интимност ситуация на гледане и слушане: звукът ту
идва от слушалки, които трябва да сложиш на главата си, за да “влезеш”
във видеото, ту той доминира пространството – какъвто е случаят при
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Socio-fiction. Продължителността и ритъмът на всяка от работите също
упражняват влияние върху това как преживяваме времето зад всеки ъгъл.
Както структурата на изложбата, така и начинът на организиране
на отделните творби, на пръв поглед изглеждат строго формални и не
само действащи в определени рамки, но и целенасочено надграждащи ги
със свои такива. Така например поради начина, по който инсталацията се
позиционира архитектурно в изложбеното пространство, движението
в нея е хореографирано: ако искат да “преминат” през всички творби,
посетителите могат да се движат или пò, или обратно на часовниковата
стрелка. И макар че възможността за избор на посока действително е
налице, то все пак изглежда, че Night of the World е логичното начало на
обиколката. Като най-кратка, тя действа като един вид времеви синхронизатор, същевременно обаче отваряйки изложбата към въпроса за онова,
което предстои и което я предхожда: “Пиша, защото харесвам момента,
в който нещо се създава. Нямаш нищо, а в следващия момент, изведнъж –
нещо. Неочакван, непредвидим момент. Онзи момент, в който започва
писането. Същото е и с филма. Радостта от превръщането.” Черният
екран, мракът, на фона на който звучи гласът и никнат субтитрите, е
същинската тема на двуминутната работа: “Филмът започва с тъмнина.”.
Тъмнината, с която се занимават както структуралисткият филм (празното поле), така и кино-философията на Дельоз (интервалът), тук буквално
е превзела екрана и задвижва въпроса за предстоящото, за потенциала на
образа и за неговата опака страна. Отказвайки да ни предостави каквито
и да е образи, освен под формата на субтитри, творбата заема граничното пространство между филм и литература. Подобно на сценария, за
който пише Баладран в каталога, последвал съвместната му изложба с
Йири Кованда The Nervous System от 2011 г., и тази инсталация е отворена
и към двете, без да “е” нито едното, нито другото.
Повлиян от текста на Пиер Паоло Пазолини от 1964 г. “Структура,
която иска да бъде друга структура”, Баладран формулира интереса си
именно по отношение на хибридността на сценария като форма. Въпросът
за границите и взаимното излагане на влиянието едни на други от страна
на различни форми, жанрове и медии продължава да бъде централен и на
територията на софийската изложба. Интересното е, че самата тя се
превръща в един вид изследователски метод, чрез който тези въпроси се
материализират.
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“Опитвам се да работя методологически [...] и да покажа кое по какъв начин
е направено...”, (19) казва Баладран. Огласяването и правенето достъпни
на условията и методите на създаване на една артистична творба е по
начало политически жест, тъй като отнема от твореца привилегированата позиция на разполагащ с единствения правилен “ключ” за разчитането на творбата:

За мен правенето на изкуство е един вид процес на
експериментално мислене, близко до философията, но
с инструменти, които са много отворени и не могат
лесно да се приведат под една система от методи. За
мен няма отграничени неща, дискурси или наративи; те
винаги са замърсени.” (20)
Ако на Night of the World до някаква степен е отнет статутът на чисто
филмова творба, ами е оставена да пулсира на границата между филм и
литература, мрак и тъмнина, то тя от своя страна кара цялото преживяване на изложбата да придобие филмов характер. Редуването образ –
интервал – образ, линейността на движението, наложено на посетителя,
двойният “клуп” [loop], в който се намираме (на територията както на
Night of the World, така и на Socio-fiction като изложба), централната роля
на монтажа като изразно средство – всички тези елементи допринасят
за филмовия характер на времето, прекарано с изложбата.
Ако се върнем на въпроса за потенциала на интервала и “отвореността” на филма и литературата едно към друго, но и към други идеи,
форми и жанрове, то можем ли да зададем същия въпрос на изложбата?
Може ли нейната фиктивна територия не просто да говори за или да
репрезентира някакви идеи, ами и да генерира нови, потенциално политически значими такива?
Дельозианският въпрос за отношението между превръщане и територия, или превръщане и рамка, добива съвсем конкретни артистични,
а може би и политически, измерения в работата на Баладран. Въпросът,
който, струва ми се, пресича всяка една от инсталациите и ги обвързва
концептуално, е този за отношението между реалност и фикция и това
докъде се простира политическият потенциал на последната. Търсе76
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нето сякаш действително започва с разкриването на инструментите и
методите, които да позволят извличането на този потенциал. Затова и
интересът на автора се концентрира върху това как различни дискурси и
форми на писане конструират субектите (протагонистите) си и разказват
своите истории. Съвсем целенасочено изглежда и заниманието с онези
процедури, за които Фуко казва, (21) че дискурсът прилага, за да упражни
контрол върху самия себе си - коментара, автора и дисциплината. Всяка
една от тях бива изследвана и разгърната по различен начин в различните
видеа, като подходът на Баладран е може би по-скоро дельозиански, защото
във всеки един момент фокусът е върху въпроса как, изхождайки от тези
форми и процедури, да се постигне тяхното отваряне и детериториализиране. Така в нито едно от изследванията обаче не може да става дума за
чистото “прилагане” на някакъв набор от изразни средства – били те тези
на психоанализата (Preliminary report/Case study), на доклада (Approximation
of infinite sequences) или на обучителния филм (Socio-fiction). По-скоро, както
казва Баладран, те са винаги замърсени, поставени в отношение с други
форми на писане и разказване.
Preliminary report/Case study, единствената двуканална и може би най-комплексна инсталация в изложбата, представлява аудио-колаж от ранни
текстове на Зигмунт Фройд и Йозеф Бройер върху истерията, наплас-
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тени от своя страна с видеа, които в различна последователност, а понякога и едновременно, заемат пространството на двата екрана. Лявата
прожекция показва механичното поставяне на фотографски кадри един
до и върху друг, като всички те изобразяват различни условия на труд,
предимно в мини; на десния екран пък се появяват поредица от кадри, на
които мимиките на жена на средна възраст последователно замръзват в
различни експресивни пози. Тук отново фокусът е върху медийните условия,
които правят възможно изникването на образа – той ту е прожектиран
върху лист хартия, ту заема целия екран. Така, макар че случващото се на
двата екрана да е много различно и да предизвиква дисонанс у зрителя, те
продължават да са формално обвързани един с друг и заедно да поставят
въпроса за материално-дискурсивните предпоставки на разказите и образите, разгръщащи се на и чрез тях.
Творбата прави видими поне три различни форми на представяне на
информация, на показване и излагане, като комбинацията им на пръв поглед
я кара да звучи дидактично. Същевременно обаче предизвика претоварване на сетивата и раздвояване на вниманието у зрителя, който остава с
усещането, че нещо “се губи” и бива накаран да се вгледа и вслуша повторно.
С това вниманието му е насочено към въпроса за продуктивността на
тези форми на презентация – всяка една от тях спира да бъде прозрачна
и разбираща се от само себе си и се превръща в тема на самата работа.
Така езикът на психоанализата бива денатурализиран и начинът, по
който разчита различни по вид симптоми и описва тялото на пациентката, започва да придобива характера на фикция. В продуктивността си,
тя същевременно дефинира и начина, по който самата пациентка, когато
на свой ред взема думата, говори за себе си. Макар и фрагментарен, в този
автобиографичен разказ различни събития хронологично следват едно
друго и настояват върху реалността на преживяното: “Това наистина се
случи, не беше сън.” Тук творбата зарязва търсенето на автентичното
(травматично) събитие и вместо това задава въпроса за продуктивността в срещата между психоанализа и субект. По-нататък тази продуктивност е провокативно формулирана в изказването, че травматичното
събитие изгражда континуитет. Няма истерия без психоанализа, но това
не означава, че (фиктивният) дискурс на психоанализата върху истерията
няма своите (реално) продуктивни ефекти – включително от гледна точка
на наративната последователност и кохерентността на протагониста,
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който я артикулира.
От гледна точка на експериментирането с продължителността и
ритъма на различните компоненти, които я съставляват, както и заради
опита за изграждане на многопластов монтаж, който да не може да бъде
удържан нито пространствено, нито темпорално, тази творба е може
би най-трудносмилаемата от представените в изложбата. Тя ни кара
да погледнем отново – а повторното вглеждане е онова, което, според
британския артист и член на The Otolith Group, Коджо Ешун, представлява
практиката на монтажиста:

...ние мислим за себе си като хора, които поглеждат
отново, а после се вглеждат в начина, по който гледаме.
[…] Монтажистът е фигурата, която поглежда повторно.
[…] Опитахме се да повдигнем въпроса за монтажа. Монтажът, в най-простия смисъл на думата, е въпросът
за това кой образ да последва друг образ, така че да се
постигне отваряне.” (22)
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В Approximation of infinite sequences женски глас чете откъси от различни
документи: доклади, свидетелства, протоколи и разпоредби, организирани
около нещастен случай, разиграл се на работна платформа на неидентифицирано място. Непознат субект нарушава границите на обекта, в след-

ствие на което бива застрелян от охраната на платформата. Аутопсията
обаче разкрива не човешка, а аномална анатомия на съществото: в черепа,
в който липсват следи от мозък, се намира нещо, наподобяващо гръбначен
стълб. За сметка на това странното същество има не два, а три бели
дроба, измежду които аутопсиращият намира “нещо, чийто вид не ми се
хареса”.
Както и в Preliminary report/Case study, тук също монтажът е движеща
сила зад разказа, като в случая редуването на цитати от различни по
вид документи изгражда наратива. Активното присъствие на четящата,
която отново и отново се изправя пред “нечетливи” фрагменти и чиято
поява зачестява все повече към края на видеото, от своя страна предполага
още едно наративно ниво – можем само да гадаем какво е предизвикало
интереса ù към документацията, как е получила достъп до нея, на кого и
защо ги чете и каква е позицията ù cпрямо случилото се.
Относно: поставяне на капани
Нечетливо
Предложение за процедура при други възможни нарушители
Нечетливо
Регулация при напускане на защитената зона
Препоръки за процедура при контакт с някого или нещо, непоказващи
сходство с официално оторизираните същества [...]
Нечетливо
Относно: доклад
Следват моят въпрос и предложението ми: нечетливо
Подпис – заличен
“Нищо”.
– последното е изречено с такова разочарование и примирение, че усещането за една неразказана история, присъстваща наред с тази за отстранения нарушител, още повече се усилва. Същевременно е осезаемо и, че
четящата въплъщава бъдещето на разказа, чиито парчета се опитва да
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Снимка: Калин Серапионов. Всички права на автора.
Източник: ICA-Sofia.

кОлтура

напасне едно към друго – действие, чиято логика е подета и от анимациите,
заемащи екрана. На него моментни фотокопия на наръчници, доклади и
протоколи с различно количество “нечетливи” участъци биват подреждани, преподреждани и излагани на показ.
Ако преформулираме една реплика от последната творба в изложбата,
Socio-Fiction – тези разпокъсани документи представляват хоризонта, на
чийто фон четящата събира дирите на своето настояще и възможно
бъдеще. И двете обаче остават непроницаеми за зрителя, на чието въображение е оставена както въздишката, така и въпросът за това какви са
координатите и движещите сили на това неопределимо бъдеще.
Действително, една от централните теми на Socio-Fiction е въпросът
за отношението между минало и бъдеще. Тяхното въобразяване тук вече
е окончателно поставено като политически проблем, като проблем на
революцията: “Всяка отговорност е революционна, защото се опитва да
направи невъзможното.” Революцията не може да бъде планирана – продължава гласът на четящия – тя винаги задминава всички възможни хоризонти.
Какво е Комунистическият манифест днес, ако не един от онези хоризонти, които трябва да бъдат измислени наново? Поставяйки въпроса за
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условията, нужни за промяна, филмът отговаря сравнително еднозначно:
разрухата - едно от чиито проявления е забравата - се явява условие за
промяна. Но за разрушаване на какво и за чия забрава става дума тук?
И в тази творба са нанизани няколко фрагмента, чието взаимодействие
предлага нов прочит на историята – като онова, което няма как да бъде
заличено с един жест, именно защото е изградено от безброй трептящи,
неравни и разнопосочни малки истории. Като тази за чешкия архитект
Карл Хонзик, в чиято представа едно утопично, безкласово общество би
било възможно включително и на други планети и съответно е еволюционно предопределено, че всяко мислещо същество в един момент стига
до марксизма.
Интересното в тази творба е, че прочитът на тази и други истории –
като например на провалилия се проект за взривяване на станцията на
радио “Свободна Европа” – нито са обект на ирония, нито биват смитани
под общия знаменател на един голям, провалил се “проект”. Централният
елемент на видеото е най-вече Комунистическият манифест и нуждата
от това да бъде прочетен наново – в творбата той е представен и като
онова, което задвижва революционния заряд на фикцията и на въображението. Струва ми се, че именно в прокарването на връзки между тези
несъизмерими свидетелства и чрез отказа от удобната, дистанцирана
позиция на съдник, Баладран съумява да освободи този потенциал. Въпросът
дали хоризонтът на Комунистическия манифест е все още споделим и дали
част от бъдещето, което заявява, може да бъде и “наше”, е поставен с
необикновена сериозност. Навярно тя е породена от чувството, че необходимостта от измислянето на по-добър свят не е престанала да бъде
належаща.
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Обезинституционализация
Маргарита Габровска, Станислав Додов,
Дамян Хаджииванов
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Снимка: Дамян Хаджииванов, Light Captured
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“Истината е, че не знам за какво ме вкараха
там. То е едно… Абе, хубаво местенце беше
за деца да отраснат, ама в семейство. Да си
имате дворче,
къщичка, нали…
Истината е, че не всички бяха криминално
проявени, защото, за да отидеш там, трябва
да имаш криминално деяние... А имаше много
малка част, другите бяха по-скоро от бедни
семейства.
Ама имаше и хубави моменти - ходих до
Франция от там, бяха спечелили някакъв
проект. Нещата са… Не са само черно, определено не са само черни.

“Като ученичка работих като промоутър в един магазин близо до един дом и
всеки път си мислех “Ле-ле, колко е яко да
работиш там!” И когато майка ми видя
обява в джобс-а за там, но за без пари,
доброволно, вика “Кой пък ще се хване?”
Пък аз си казах “Ей, страхотно!” И когато
се обадих и взех адреса, ми беше много
странно, че се озовах на същото място –
онова до магазина.
За да отида до дома, минавах през две
детски градини – там все се чуваха смях,
плач... Абе, глъчка, вижда се, че има деца. А
в институцията беше винаги тихо – все
едно отиваш в старчески дом. Няма смях,
плач, нищо. Само застиналост.

След това съм бил в ДОВДЛРГ15
… И след това прекарах в т.нар. Защитено
жилище, там прекарах две години.”

„Детето е с повишена температура, растат му зъби, поставено е в
изолатор, защото не се знае дали това
е причината. Никой не трябва да общува
с него, забранени са и свижданията с
майка му.
Служител в Дом за медико-социални
грижи за деца”

Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа

15
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“Тогава нямаше Закон за закрила на
детето, ние самите сме се балтавили как
да преведем “приемна грижа”. Нямаше абсолютно никакво разбиране за това, което
десет години по-късно като че ли сред
едни хора го има формално като споделено
разбиране, сред една тясна професионална
общност.
Въпросът е, доколко тази тясна професионална общност […] са успели да го преведат
към една по-широка такава, защото това,
според мен, категорично го няма. [...]
Аз самата действително се гордея с опита
си в тези проекти […], където още преди
Могилино се закри първият дом за деца от
3 до 7 години. И смея да кажа, че, нали... Не
качествено, щото и “качествено” е много
субективно, но по правилния начин, т.е. не
едни деца да бъдат преместени.
За голяма част от хората тази промяна
дойде и пак предизвика страшно много
съпротиви, страшно много усилия да се
случва, и... Фокусираха се само върху сградите и тази реконструкция, която обаче е
само на фасадно ниво.”

Снимка: Дамян
Light
Captured
Снимка:
ДамянХаджииванов,
Хаджииванов,
Light
Captured
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“Не, отиваш там и просто продължаваш,
никой нищо не ти обясняваше. Но само там
ме питаха дали искам [в Защитено жилище,
бел. авт.].
Избрах по-доброто, във всички случаи. Даваха
ти правото да избираш - това, което в дома
го нямаше. Ако можеше да избираш, е между
три неща. Пък сега вече сме демокрация,
можеш да избираш от десет.”

“Мислихме какво да правим, ако не ни
достигнат деца в ЦНСТ и се сетихме
за една циганка от махалата. Тя има
шест деца и всичките имат някакви
увреждания. Жената си ги гледа, но
преценката за това винаги може да се
промени. Това е резервният ни вариант.
Дано не се наложи, защото това не е
нашето разбиране за деинституционализация.
Зам.-кмет на община, в която се изгражда
Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ)”
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“Социалните работници се радваха на
деинституционализацията, защото после
имаха работа с приемните семейства,
докато педагозите и детегледачките
искаха да си задържат дома и реда.
На мен ми беше приятно, че взимаха
децата. Аз всъщност не исках да ги пусна,
но знаех, че трябва.
Много е странно, чак извратено – това, че
по някакъв начин исках да останат там.”
„На теоретично ниво всички влагаме едно
и също, т.е. наистина да се промени, да
има преход от отглеждането в институции, към някакъв друг тип отношение и
грижа. България не е изключение – Румъния,
Словакия... Това, което сме наследили
– навсякъде ги има тия малки групови
домове, институции, които са си институции, но не се наричат такива... Ако щеш,
от Румъния има много обратна връзка,
хвалят се политически, например, че са
сложили мораториум върху настаняването
на деца до 3 години да не се настаняват в
домове. Което е супер – и при нас е написано във Визията.
Но много хора, които работят в практиката, казват “Да, ама децата отиват в
болници.” Те не се водят институционализирани, ама са в болница супер дълго
време.”

Снимка:
Хаджииванов,
Captured
СтаратаДамян
и новата
табела на Light
бившия
Дом за медико-социални грижи
“Св. Параскева”, превърнал се в последствие в Комплекс за социални
и здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства “Св.
Параскева”. Проектът за новите услуги просъществува по-малко от една
календарна година.
Снимка: Дамян Хаджииванов, Light Captured.
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“След като изведоха децата в ЦНСТ, съкратиха голяма част от персонала, защото
намалиха капацитета. Съкратиха ми социалния работник и психолога, сега няма кой да
работи с децата в ДДЛРГ. Само осигуряваме
присъствие на възпитател, но едва вързваме
графика. Децата са натъпкани в няколко стаи,
защото останалите стаи ги взеха за изграждане на ЦНСТ.
Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) 7-18. В сградата на
ДДЛРГ са разкрити и работят три ЦНСТ,
Преходно жилище (ПЖ) и два Центъра за
обществена подкрепа (ЦОП). Общият брой на
децата, които ползват услугите в сградата, е
по-малък, поради заповед за спиране на настаняванията в ДДЛРГ. Общият брой на персонала
в ДДЛРГ и в новите услуги е почти двойно
по-голям. Всяка нова услуга има директор и
персонал, във всяка нова услуга има социален
работник. Специалистите от ДДЛРГ са преместени в ЦНСТ и ПЖ, но работят само с децата,
настанени при тях (от ДДЛРГ). В ЦНСТ има
много свободни места, но ако се преместят
последните деца, ще се наложи да се закрие
Дома.”
„Още там като бях [в Социално-педагогически интернат, СПИ, бел. авт.], още там
се говореше, че домовете се затварят…
Да, персоналът го обсъждаше, щото има
малко деца. На тях това им беше притеснението, нали, че нямат бройки. На него не му
е притеснението, да се зарадва, че, ей, ще
се затварят тия домове и че децата в тия
институции намаляват - той се бореше за
бройката, по дяволите… За да не го затворят.
Но тогава се заговори, и имаше един случай с
едни деца в село Могилино, и оттам тръгна
цялата работа, оттам тръгна вълната да
се затварят тия домове. Иначе преди това
всеки си мълчеше, траеше си, и си кютаха по
социалистическата система.“
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“Домовете започнаха да се отварят, като
започна деинтитуционализацията. Имаше
раздвижване, идваха родители, идваха
доброволци...
Преди това беше много трудно човек
да стигне до децата. Сякаш се премахна
излишно стерилната среда. Беше много
трудно едно дете от институция да се
срещне дори със собствения си социален
работник. Спираха ни директорите на
институциите. А сега е по-отворено.
[...]
Имаше време, в което си мислех, че организациите, които се занимават с процеса са
перфектни… Приемната грижа например.“

„За мен сега като че ли даже е по-лошо,
защото всъщност начинът, по който
се случват нещата, противоречи на
това, което би следвало да се случва, и
дава всъщност хляб за опонентите. Т.е.
по редица всъщност структурни и не
толкова... фактори като бързане, ако щеш,
нали, това да се отметне случването през
държава, когато гони някакви проекти и
неща, без да я интересува всъщност какво
стои на индивидуално ниво и как там се
случва - това клише за качеството.
Ама то не е само качество, то е индивидуализация към детето, към човека. И към
човека, който го работи.“

Снимка: Дамян
Light
Captured
Снимка:
ДамянХаджииванов,
Хаджииванов,
Light
Captured
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“По пътя“, ама това пак е общо... Някъде
сме по пътя, ама още не знаем накъде.
Това е като лафа с котарака и Алиса. Иначе
на мен ми е - ако трябва аз да кажа, през
ролята ми - е някакви хартии и говорене...“

„Марширувал съм, висял съм четири часа прав
на слънце. За нищо, на възпитателя му беше
кеф. Карали са ни да маршируваме и да пеем
“Високи сини планини”. Гадна работа.“

„Лопата за сняг, чифт гумени ботушки, обърнати към вратата. Когато моето дете - само
едно дете съм наричала “моето” - си тръгваше от дома. Приемната майка го взе на ръце,
тръгна към изхода и то се обърна и каза, че никога повече няма да се върне. Каза го за себе
си, в трето лице. Беше странно, защото всъщност той почти не говореше.“
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Детската площадка в двора между ДДЛРГ “П. Р.
Славейков” и Първо помощно училище е с неизяснена
собственост и общината не полага никакви грижи за
детското пространство.
92 Captured.
Снимка: Дамян Хаджииванов, Light
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“По едно време претупваха нещата, разбираш
ли, искаха да се отърват от тия деца и
търсеха фондации, дето да ги приемат.
За да се покажат, за да имат добро лице
спрямо обществото. Нагласена работа. Да се
направят на загрижени.
И след това, за да добият някакво човешко
лице, почнаха да излизат по интервюта и да
казват “Колко сме загрижени, аджеба, ние за
тия деца.” Изведнъж много такива институции се навъдиха, българинът изведнъж
стана много широко скроен - всеки искаше
да вземе такова дете, но това е сложната
работа…”

“Да, това е микрониво [...], това, което наричаме “малки добри практики”, които не се
свързват. И всъщност, които, според мен,
амбицията да покажем, че можем и че искаме,
например с т.нар. Визия за деинституционализация, която се прие през 2010 г., когато
липсваше това ясно “Искаме го, ама можем
ли?” Ние тогава се опитахме да кажем, че тоя
капацитет го нямаме всъщност. И би било
грешка да се стартира абсолютно в национален мащаб, т.е. добрите практики - те
още дори не са свързани в някакви... Първо да
се види колко са устойчиви изобщо, второ,
как да бъдат репликирани, щото тука има
различни теории […]“

93
93

“Изстрел в тъмното. Понеже, да, обучават
ни, но ние реално го правим за пръв път,
затова е като изстрел в тъмното, опипване в тъмното.”

“Дневният център е за стари хора, които
не са зависими от чужда помощ. В центъра
гледат телевизия заедно, а не всеки пред
телевизора вкъщи е сам. Имахме проблем с
потребителите, които не искаха да идват
в Дневния център. Бусът минава преди
козарчето и няма кой да изведе животните. Решихме проблема – говорихме с
козарчето.
Нова услуга след проект по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, за
която се осигурява финансиране чрез намаляване капацитета на домовете за деца - представяне на резултатите от проекта.”

Основната сграда (горе) и столовата на ДДЛРГ “П. Р. Славейков“ (долу) в гр.
София. В далечната част на голямата сграда се помещава и Център за обществена подкрепа, управляван от неправителствена
организация. Снимка: Дамян
94
Хаджииванов, Light Captured .
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“Визията е супер яка като документ. Тя
стъпи на визията на НПО. И всъщност ти
даде нещо мечтано, желано – нали, съгласие,
което е супер. Но след това Визията вече
всъщност трябваше да има конкретен план
за действие, и тук беше проблемът. И тогава
всъщност...
Ако във Визията имаше съгласие и по-голямо
обединение на съмишленици и случване, след
това планът, той се написа малко или повече
пак от институциите. НПО-тата си мрънкахме, казваме някакви неща, на които те ни
казваха “Това е политическо решение.”

“Майката на едно от децата в дома идва
да го търси, но ние ù казахме, че детето
го няма, скрихме го. Тя не се е интересувала
от него до този момент и тъкмо бяхме го
вписали в регистъра за осиновяване. Защо да
го вижда, само ще провали бъдещето му, така
ще има шанс да бъде осиновено.
Разговор с експерт “Закрила на детето” в Регионална Дирекция за социално подпомагане.”
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“Правихме им кутии със спомени, когато
излизаха от институцията и отиваха в
приемна грижа. Преди единствения начин
да излезеш от институцията беше да
бъдеш друг – да станеш Мартин, да престанеш да бъдеш Марко.
С напредването на деинституционализацията напредна приемната грижа, понеже
стана ясно, че не могат всички да ги
осиновят, няма толкова осиновители.”

“Все пак там си имаха лично отношение
в СПИ-то. То зависи от “качеството на
човешкия материал”, както казваше един...
Сега тука не знам какъв им е критерият за
подбор на персонала. Ходил съм на различни
места, познавам различни хора, и хората са
странни.
Докато оня там си знаеше задълженията
перфектно - от него се иска той да опази
децата, да ги опази живи и здрави. Елементарно, но - да са здрави, да са там. Малко
като пъдар.
Винаги има две страни на монетата, но
имаше и лично отношение. Към всичките наказват те днеска, но утре пък наказват
и другия. С еднакъв аршин мереха. А сега,
аз ги гледам - трябва да си по-усмихнат,
трябва да си благ, за да те вземат в
такова жилище.
Много малко хора работят с проблемни
деца. Те гледат да работят с благите, с
тея, дето са смирените… А останалите,
дето действително имат проблем, тях
ги оставят да им мине времето и да си
продължат пътеката.“

Снимка:
Дамян Хаджииванов,
Light България.
Captured Снимка: Изабела
Баня в ДДЛРГ
в Северозападна
Христова.
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“Там [на Запад, бел. авт.] подходът е тези хора
да бъдат независими. Не просто “включени”,
“изключени”, нали, разни клишета - “не-за-виси-ми”. […]
Не просто да бъдеш в семейство – то трябва
да ти помогне това семейство…”

“Правилата в дома са различни – най-силният печели. Това ясно се вижда по време на
хранене – нищо не е твое, докато не ти е
в устата. Гледала съм така двама братя се
бият за бонбон, и докато единият не си го
натика в гърлото, другият не се отказа от
опитите да му го вземе.
На един рожден ден ги научих тайно от
възпитателите, че могат да си крият неща
в джобовете - бяха много щастливи. Бяха
толкова щастливи, че имат власт над това
кога да ядат. Понеже всички вещи са им общи,
всъщност не могат да им се наслаждават.
На един рожден ден на едно момченце му бях
подарила топка, но той не игра с нея, защото
през цялото време беше зает да я крие и пази
от другите. Играчката нямаше смисъл, той се
“кукна” отгоре ù като кокошка и това беше.”
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“Това момче е наказано, защото без разрешение от персонала е ходило до центъра
на града.
“Момчето” е на на 22 години, дееспособно,
придвижва се с инвалидна количка, живее в
Защитено жилище за младежи с физически
увреждания.”

“Аз това, което разбрах, е, че то зависи
от типа организация. Има значение дали
са християни, силно вярващи… Щото
има такива много, и те те насочват по
техния си път. Примерно, заставят те да
ходиш на църква. Просто наблюдения. Те
по някакъв начин също те карат да им се
чувстваш задължен, да не забравяш, че те
са ти подали ръка.
Не е безкористно. Цялата работа е, че…
Поне в пансионите, там няма чувства,
няма нищо, всичко е - каквото дала държавата, това е. Докато тука малко или
много… Накрая остава една горчилка.”

Снимка:
Дамянстая
Хаджииванов,
Light Captured
Учителската
в Първо помощно
училище в гр. София
преди ремонтирането му. Снимката е предоставена от
директорката Латинка Ковачева.
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“Има списък с референтно отговорен
възрастен на дете, но възпитателите не
помнят кой за кого отговаря.
Директор на Дом за деца с умствена
изостаналност”
“Загубени в превода, горките. [...] Те не са
всички жертви на системата... Да, те са
жертви на системата като такава, но в
един момент това, което мен като цяло
за хората в България не ми харесва е, че
ние сме много добри в мрънкането и в
обвиняването на някой друг. Леви, десни,
сини, черни, бели, роми и т.н. за проблемите, които ни се случват, а не поемаме
отговорност за собствения си живот. И
това нещо го виждам и през тези хора. Т.е.
те все обвиняват някого за нещо, което
им се е случило... Някакви хора на терен се
губят в превода от това какво им се казва
нагоре, какво им се случва, и се опитват
да се ориентират – абсолютно загубени в
превода.”

“Веднъж като ми супервизираха случай
беше много интересна ситуация - моят
поглед е като на доброволец, и соц.
работници бяха адски учудени – някакви
неща се случват пред тях, но те не ги
виждат и казаха “Ле-ле, колко сме се
институционализирали!“
В един дом във Враца например не забелязваха, че децата имат рани около
устата, болезнени възпаления. А тези
деца идваха и ми целуваха краищата на
косата…”Косата на мама е нежна и мека.”
“На никого не му пукаше.
Ние трябваше да получаваме стипендии,
не сме ги получавали с години. И като
отидеш да си ги искаш, и тая те гледа,
все едно си виновен, все едно ù бъркаш в
паницата.
[...]
Ние там [в СПИ, бел. авт.] сме учили
здраво, между другото. Няма такова
нещо “Боли ме главата, днеска няма да
дойда”. Ставаш в шест и половина и
почваш да набиваш нАуката, както вика
дядо.”
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Сградата на Първо
помощно училище е
строена за целите на дом
за сираци в края на 19-ти
век. Снимка:
Дамян Хаджииванов,
Light Captured.

100

фото-есе

“За мен е реинституционализация, аз това
се замислих. Аз не я виждам тая деинституционализация да се случва – ние продължаваме да мислим в институционален план.
И това е на много нива в обществото ни.
Ние просто така сме устроени, виж
образованието…”
„Хубаво, четири години си в Студентски
град - същото, все едно си в пансиона.
Стаи, много стаи, много народ, някакъв
контролно-пропускателен пункт, домакинката… Сещаш ли се, като майката на
всички, възпитателя. Същото, системата
им е същата. Но там добре си поживях,
щото познавам системата.
[...]
Но никой не ти казва, че след като
завършиш като студент, и всичката тая
приемна грижа и всичко, дето са ни залъгвали - това е залъгване през годините…
Истината е, че след това те пак те
оставят, като след пансиона.
Аз завърших университета и изведнъж нямам нито пари за квартира... Нали, ти си
инвестирал в учене, а нямаш нищо, оказваш
се гол като пушка. Същото е!“

“Казваха ни, че ще има приемно семейство за всяко дете от институцията.
Изобщо не се говореше за възможността
да се подкрепи биологичното семейство.
Сякаш ресурсът беше хвърлен в приемна
грижа.
Да се извежда, а не да се връща.”

“Искам да съобщя за едно нарушение на
социалните работници. Съседката ми
стана приемна майка, настаниха ù едно
дете, мина една година, детето тъкмо
свикна и социалните го върнаха на родителите му.
Сигнал от бдителен гражданин”
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„Това са вратите в център за настаняване на хора без дом. През
някои от тях може да се мине, без да се отварят. Обикновено в тази
институция се настаняват сираци, които вече са пълнолетни, но няма
къде да отидат, младежи, които излизат от поправителни училища
тип интернати, но също така – бивши затворници и прибрани с
полиция скитници от улиците.“ Текст и снимка: Изабела Христова.
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“От общината искат да напълним ЦНСТ.
Говорим с родители на деца с увреждания,
които си ги гледат вкъщи, предлагаме им
да им уредим настаняване на детето, само
докато приключи проекта.
Директор на ЦНСТ”

“Истината е, че в началото имаше мисия.
Правиш нещо ново, уникално, нещо, което
променя... За мен отпадна това, че е
мисия, че е важно да го правиш със сърце
и желание. За мен лично се превърна... Аз
го сведох до нещо, което не искам вече
да правя. Истината е, че аз дори самата
искам да избягам и да си почина вече от
него. Виждам, че не мога да го променя,
виждам, че не ми харесва нещото, което
се случва. […] Чувствам, че само говорим.
Нещо, което едни хора ти казват, че
трябва да се случи – така бих го нарекла.”

“Има нещо като усещане, но не мога да
го дефинирам. Нещата вървят в хода, в
който трябва да бъдат.
Моето наблюдение е, че децата са
дискриминирани и преди, и след деинституционализацията. Процесът е травмиращ.
Изчезнаха играчките, които бяха
обликът на заведението, но не бяха
за игра. Във всяка една институция
има играчки зад витрина или нависоко,
с които никой не играе, те са един
вид обликът на заведението, но като
питаш децата, никой не е играл никога
с тях. Сега те изчезнаха. Сега всичко е
достъпно, съобразяват се със съвременните тенденции - мечето е на нивото на
очите.
Но пък грижата от детегледачките
е същата. Тия усти не ги хранят по
различен начин, не ги обличат по
различен начин, не ги мият по различен
начин… В онзи дом знаеш ли как им миеха
лицата – хващат ги отзад за косата и им
въртят глави пред струята.”

“Тия от СПИ-то всички са по панделите. Не всички де, някои успяха да се
измъкнат, други лежаха по-скоро по
малко.
“К’во, лежах четири години, две години
после малко навънка, после пак отидох
полежах”, и ей така.
Именно заради това, че не се погрижиха
за тях.”
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Представените на предните страници цитати са резултат от проведени три интервюта с хора, които през различни роли и позиции са имали
или продължават да имат пряко отношение към процесите на т.нар.
деинституционализация на грижите за деца в България. Четвъртият
източник представлява “колекция” от събирани от експерт в областта
“бисери на деинституционализацията”, датиращи от 2011 г. насам (без да
сме ползвали и една четвърт от събраното)16. Опитахме се, нарочно без
да назоваваме имена, организации или пък роли, да създадем един пъзел
от мисли, послания и преживявания, който читателят да нареди по свой
начин - да конструира за себе си (може би за пръв път) разбиране за това
какво означава този сложен и отколешен процес.
Какво можем да кажем ние - защо избрахме тази тема и какво ни
направи впечатление, разработвайки този материал?
Къде заради това, че сме били “в периферията” на процеса по деинституционализация (в различни организации), къде заради краткото ни професионално пребиваване “вътре”, ние разбираме езика, който се използва в
неговото протичане на експертно и специализирано ниво, без обаче да ни
се е налагало да използваме активно този език. Критическата дистанция,
от която можем да се ползваме по този начин, ни изправя пред едно озадачаващо положение.
Ако опитаме да изолираме думата “деинституционализация” от
всякакъв възможен контекст и все пак пробваме да я разберем, тя трябва
да означава буквално “обезинституционализация” - “заличаване”, “премахване” на институционалното от нещо, което иначе е институционално.
Когато експертите и практикуващите в областта кажат “институция”,
забелязали сме, те имат предвид конкретни места, пространства, сгради,
в които протичат конкретни процеси от грижата за деца в различни
уязвими ситуации. Пример за подобно говорене са изрази като “извеждане
от институция” и “затваряне на институция”, които поставят акцента
именно върху мястото и неговата нежеланост. “Институция” в тези
случаи има негативна конотация - голяма сграда със стари и нежелани отношения вътре в нея. Същевременно експертите настояват, че търсената

16

Уточненията и цитиранията в курсив са на същия експерт.

104

фото-есе

промяна е системна и културна, че са необходими нови форми на грижа, а
дори и ново разбиране за детето, за семейството, за техните нужди и за
правилните начини за отговор на тези нужди. И отново в същото време и това се вижда ясно от представените цитати - през последните години
битува разочарование от това, че, както едната интервюирана казва,
“Фокусираха се само върху сградите и тази реконструкция, която обаче е само
на фасадно ниво.“
Ако езикът е отражение на въобразимото, то тогава кое институционално деинституционализираме? Институционалното като сграда,
институционалното като дадено формално въплъщение на някаква част
от публичния живот (държавно) или институционалното като определена
стабилна и важна система от обществени отношения и механизми? В
интервютата, които проведохме, със сигурност не открихме еднозначен
отговор, и продължаваме да разсъждаваме.
Ако деинституционализираме сградите, то тогава деинституционализацията се случва без всякакви уговорки. На това ниво успехите са
видими. Но на това ниво, разбираемо, промяната се усеща като повърхностна и “фасадна”. И дебатът се опитва да проникне по-дълбоко.
Ако деинституционализираме формалните системи на публичното
устройство, то на това ниво нещата стават по-сложни. Докато в експертните и специализирани кръгове с “институция” често се назовава сградата
и отношенията от стар тип, на тяхно място, когато бъдат затворени,
се разкриват “услуги” от нов тип. И в налагащия се език новите услуги
се ползват от клиенти (предимно за нерезидентните услуги) и потребители (предимно за резидентните). Но институцията е нещо обществено значимо, правено от и за обществото, а услугата е нещо, което
се договоря между отделни субекти с конкретни интереси. Факт е, че
договорното начало е вече гарантирана част от социалните системи в
страната. Било заради проект на общината, на централната власт или на
някоя неправителствена организация, било заради резултатите от даден
конкурс - разкриването на всяка една социална, медико-социална или свързана с правосъдието услуга от нов тип зависи от предхождащи я договаряния на много нива. Вече не говорим за осигуряването на грижа като
дължимо поведение, посвещаване, свързано с наличие на постоянно безпокойство за добруването на другия, а говорим за скрепена с договор услуга
(буквално, тъй като “клиентите” попълват “Договор за предоставяне на
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социални услуги”, съдържащ права и задължения на двете договарящи се
страни) за извършване на определен обем работа за определен период от
време. Докато грижата за другия е “сноп от практики и ценности” (23)
и “приемане на другите с техните условия” (24), услугата е преди всичко
“стопанска дейност” (по смисъла на Закон за дейностите по предоставяне
на услуги) с фиксирана стойност, параметри и условия и от двете страни;
докато грижата е всепоглъщаща и безусловна, услугата поставя различен,
дисциплиниращ акцент върху взаимоотношенията.
На най-дълбокото ниво на институционалност в това поле - грижите,
полагани от обществото за деца, които иначе не могат да получават
грижи от родителите си - въпросът за това какво деинституционализираме е още по-усложнен: институцията на семейството, институцията
на детето или институцията на самата грижа? Интуитивният отговор
може би сочи към последното. Задълбоченият отговор ще продължим да
търсим.
Засега трябва да се задоволим с будещата безпокойство констатация, че “институция” все по-устойчиво се отъждествява с нещо лошо
и нежелано. И с това, че нови институции все пак възникват, но е непрепоръчително да бъдат мислени като такива...
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Новият
училищен закон:
Разумно е да
бъдем българи и
граждани на ЕС
Станислав Додов
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овият закон трябва да осъществи промяна на
мисията на училището от “обществена” в “хуманистична” – която обслужва човека и неговото развитие
и преуспяване и по този начин обслужва и общността.”
из Концепция за новия закон на МОН от 2011 г.
Законът за предучилищното и училищното образование бе сред
най-обсъжданите и полемични инициативи на законодателя през последните години. Докато се стигне до приемането му на 30 септември 2015 и
решението да влезе в сила от 1 август 2016, бяха необходими една година
от внасянето му и поне три от активното му обсъждане на експертно
ниво през всевъзможни процеси и групи.
Несъгласие бележи не само появата и обсъжданията на закона, но и
самото му приемане. Несъгласието продължава активно и досега. В пленарна
зала от БСП казаха, че за първи път се правят толкова основни промени в
образованието с толкова много разногласия (като се има предвид, че от
партията внесоха свой проектозакон за Народната просвета, който беше
отхвърлен). Въпроси около държавните образователни стандарти, заплащането на учителите, училищната автономия, запазването на съдържанието, формиращо национална идентичност и т.н., продължават бурно
да се разискват в социалните мрежи, професионалните среди и неправителствените организации. Предизвикващите полемика и недоволство
решения сякаш само се множат, а, от друга страна, законът е вече факт.
Как стана така? Нима институциите са били неспособни да осигурят един
добър демократичен процес и сега управляващите са принудени да влизат
постоянно в режим на намаляване на щетите? Или проблемът се намира
на още по-дълбоко ниво?
Със сигурност за цялото време на създаване, обсъждане и приемане,
един основен въпрос сякаш остана неизяснен, а именно - защо е необходим
такъв нов закон?
Едва наскоро медиите се сетиха да обвинят МОН в неспособност
да комуникира предложенията за промени и реформи, и това беше само
по повод на учебното съдържание, формиращо национална идентичност.
Дали обаче става дума просто за неспособност на отделна институция?
Факт е, че още през 2011 г. Министерството, тогава с министър Сергей
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Игнатов и ресорен зам. министър Милена Дамянова, предложи “Концепция
за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов Закон
за предучилищното и училищното образование”. От нея научаваме, че
обществото има очаквания към образователната система (!) и те са:
• “промяна във философията, в организацията и в методиката на
образователния процес;
• широко гражданско участие на родители и ученици в управлението
на училищната общност и в нейното укрепване и развитие при
безусловна публичност за състоянието и промените в нея;
• хармонизирането на образователната ни система с европейските
измерения.”

Законът на либералния консенсус и
консервативните напрежения
Колкото и каквито и реформи в образователната система да влага
новият закон и независимо от разнообразните трактовки на отделните
му части, неговата, така да се каже, историческа роля, е само една – да
приведе училищното образование в България в условията на съвременния
неолиберален ред, справяйки се по един или друг начин с консервативните
тенденции, присъщи на проекта за масово публично училище, откакто
такова съществува. Горецитираните текстове от Концепцията на МОН
от 2011 г. са показателни. И както самият министър Танев каза преди
приемането на новия закон, Законът за народната просвета от 1991 г. е
морално остарял.
В своята книга “The Demands of Liberal Education” (“Изискванията на либералното образование”) Мейра Левинсън формулира три съставни елемента на
съвременната либерална теория:
А) “Приемане – и по-рядко, разбиране – на факта на дълбокия и неизлечим
плурализъм в модерното общество.”
Б) “Отчитане на това, че съществува (теоретичен) публичен легитимационен процес на установяване на държавата и/или на принципите на
справедливостта, според които държавата оперира.”
В) “Преценка, че проектът за легитимация влече след себе си конституционна демокрация, придружена от широк спектър от специфицирани
индивидуални свободи и съответстващи им правителствени задъл109

жения.” (25)
Законът за предучилищното и училищното образование е отличен
пример за горното. Най-вече заради това, че на експертно ниво всевъзможни
лобита се състезаваха за внимание и за това да въведат своя дневен ред в
съдържанието на новия закон. Показателно за резултатите от последното
е съдържанието на редица текстове в закона, като например чл. 76 (5):

В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното,
гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните
финанси и програмирането, защитата на родината,
населението и околната среда, учебни предмети, които
формират национално самочувствие, патриотичен дух
и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и
допълват съдържание, което присъства интегрирано в
други учебни предмети.
Формулировката “може да се изучават” в нормативен акт е впечатляваща. Много неща могат да са ценни за много хора, затова училището
предоставя поле за всички да преминат през открита и свободна дискусия,
доколкото му е по силите извън непосредствените задачи на професионалната подготовка на бъдещите работници. Така че, според първото условие
на Левинсън, законът е изряден, утвърждавайки “факта на плурализма”.
От съдържанието на първите раздели на новия закон можем да видим,
че е спазен водещ принцип в легитимацията на либералния ред – че всяка
норма, върху която се строи обществото, е такава, че срещу нея никой
не би могъл да спори по разумен начин. (26) Разглеждайки раздел II и III
от Глава първа (принципите и целите на образованието), човек може да
остане с впечатлението, че там не фигурират никакви морални предписания за това кое е добро и кое – не, а само предполагаемо извечни
ценности, които няма полза да обсъждаме и проблематизираме, защото
са очевидно разумни. Може за много хора много неща да са ценни, но по
някои въпроси все пак би трябвало да се разберем, понеже се отнасят
до нещо различно, отвъд морала... Например, че втори (!, съответно и по
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важност) принцип е “ориентираност към интереса и към мотивацията на
детето и на ученика”, воден само от “единна образователна политика”,
или че цели като “компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие” са нещо подразбиращо се добро, или че Европейският съюз
е нещо, към което така или иначе всеки иска да се приобщава и пр., и пр.
Но щом като всички процедури и принципи на либералната демокрация са
спазени, защо все пак изглежда, че има разрив между онова, което вече е
взето като решение, и начина, по който се прилага на практика – разрив,
който, както виждаме, едва отскоро се разгръща напълно и може да
продължи още дълго време?
Сякаш най-голямата битка, която този закон води, е символна – през
програмата по български език и литература и по история. Отново се
появиха познати спорове за това кое учебно съдържание да отпадне или
да се остави, по какъв начин това ще се отрази на съхраняването на националната идентичност, под каква форма ще се запази или изгражда изучаването на граждански науки и пр. Но всеки нов закон, какъвто и да беше той,
щеше да заложи промени в това отношение, и съпротиви щеше да има
във всеки случай. Това е обяснимо, доколкото училището в България от
възрожденско време насам е ключов носител на националния проект. При
слабата роля на Българската православна църква в обществените отношения след ‘89-та и след смаляването ролята на армията като пазител
на националната гордост и памет, училището е в момента единствен
институционален проводник на националистически ценности за всички
граждани.
През последните седмици, за да тушира тези напрежения, се появи
познатият дискурс за “разумния национализъм”. Нещо като обратната
страна на “псевдопатриотизма” или “патриотарщината“, национализъм
в разумни граници – запазване на националната идентичност и символния
капитал, с която тя може да се свърже, но в един съвременен, европейски,
просветен дори вариант, противопоставен на набедения за безмозъчен и
сляп „радикален национализъм“ на българския white trash.
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Разумно е да сме българи, граждани на Европейския съюз
Независимо какви претенции за съвременност предявява новият
закон и въпреки всички негативни реакции, втората цел (от общо 12) на
закона гласи “съхраняване и утвърждаване на българската национална
идентичност”. Нямаме никакви основания на този етап да смятаме, че
съдържанието по история или литература, или дори училищната култура,
ще се променят така, че да премахнат националистическия дискурс от
възпитанието. Аргументите, които министерството изтъква за преструктиране на учебната програма, са изцяло прагматични и се отнасят
до “олекотяване” на съдържанието, за да може да има повече упражнения
и да се даде повече свобода в преподаването. А единствените видими
дебати в моралното поле са свързани с това каква степен на национализъм е разумна, но не дали такъв изобщо е необходим или какво е нужно
на негово място.
Друга група ценности и идентичности, с които институционалното
възпитание и без друго активно се занимаваше и досега, е тази на създаването на “европейски граждани”. В това отношение не се вижда никаква
полемика. Едва ли тази липса може да се дължи на повсеместно приемане
на европейските ценности, съдейки по регулярните изблици на антиевропейски настроения, поне в културната сфера. Може би що се касае до образование и заетост слоганите на европейското гражданство се приемат
като “новата реалност, с която трябва да се съобразяваме”. Във всички
случаи, докато досега всички необходими атрибути във възпитанието в
европейско гражданство се предаваха “периферно”, най-вече през различни
инициативи и програми на неформалното образование, и оттам да навлизаха активно в езика и практиката, то вече имаме пълна и окончателна
официализация на европейската перспектива към образованието и възпитанието. Всички “ключове” на европейското учене, професионализация и
гражданство са видими в закона – парадигмата за Учене през целия живот
(в няколко текста), насърчаване на “инициативност и предприемчивост”
(като ключова компетентност в чл. 77 (7)), въвеждане на дуалната система
на обучение (чл. 106) и др.
Въпросът за безкритичното приемане на ценностите и практиките
на Европейския съюз в полето на образованието и възпитанието заслужава
отделен текст. Но още нещо важно за него могат да ни кажат дебатите
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около философията и гражданското образование, които се появиха през
ноември и декември 2015 г.
Не съществува, изглежда, споделена представа за какво ни е гражданското образование, за какво ни е философията и какво е отношението
помежду им в училище, освен че са нужни за създаване на “европейски
граждани”. Проектът за “добър гражданин“ е изчерпан от неясни функционалистки предпоставяния за това, че той или тя “умее“ (редица имащи
смисъл само в европейски рамки типологии), “участва”, бива “активен/на”
и пр. Моралното съдържание на този проект обаче само се имплицира,
сякаш всеки е предварително наясно. В този смисъл и повечето аргументи
в дебатите около програмите по философия и гражданско образование
бяха в голяма степен лишени от същина – за двете групи дисциплини (граждански и философски науки) се говореше като едва ли не взаимозаменяеми,
и само философите, ангажирани с проблематиката, опитаха да заложат
някаква граница докъде и как се допълват те. А впрочем и досега общоприетата и разбираема за всички трактовка на “гражданско образование” се
касае до изключително институционалното и правно такова – познаване
на институции, права и задължения и т.н.
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Много неща тепърва ще се изясняват с финализирането на държавните образователни стандарти, но те все пак се отнасят до конкретика
при вече заложена идейна рамка. А тя не предлага нищо ново – само стабилизира познатия режим, който можем да обобщим с въображаемия лозунг
“Разумно е да сме българи, граждани на Европейския съюз.”
На въпроса дали един закон само отразява обществените настроения
и тенденции или ги регулира активно, в случая сякаш отговорът клони
много повече към първото. “Фактът на плурализма” отваря неограничени
възможности в кашата от сражаващи се по разумност идеи все пак да
надделеят онези, които утвърждават статуквото. А и, както Левинсън
казва, легитимационният процес, в който тези идеи и ценности се срещат,
в крайна сметка е предназначен да „влече след себе си конституционна
демокрация, придружена от широк спектър от специфицирани индивидуални
свободи и съответстващи им правителствени задължения.“
Голямата липса
Образователната система е терен, на който редовно разрешаваме
противоречията в обществото или по-вероятно – ги задълбочаваме
още повече. Претенцията за прозрачност кой, по какъв начин и за какви
промени се застъпва, трудно издържа на изискванията на бюрократичната система. В същото време натискът за реформи и повече лична отговорност е вече част от въздуха, който ангажираните в образованието
дишат, и е единствената причина (освен различни инциденти и скандали,
разбира се) теми, свързани с образованието, да се появяват в обществения дебат. А често обществото е изправяно на практика пред свършен
факт.
Опитът по-горе да се разкрие либералният характер на Закона за
предучилищното и училищното образование е обречен на неразбиране за
много хора, включително (и особено) за неговите създатели. Причината
не е в нечии когнитивни способности (или комуникативни такива, както
е обвинявано МОН), а в това, че цялостната инициатива по създаване и
приемане на закона и сегашното му конкретизиране посредством държавните образователни стандарти се мисли като аполитична. Следователно,
дори законът да е либерален, това едва ли извиква заключения у някого.
Законът се предполага, че “си няма цвят” и ориентация по същия начин,
114

дифрактикум

както участвалите в неговата направа нямат такива. Той едва ли не
можеше да бъде внесен и приет от всяка партия и при всякакви ситуации.
Новият нормативен акт не се счита за резултат от противо- и взаимодействащи си политически субекти, а се вижда като сбор от “добри
практики” и разумни (т.е. неподлежащи на проблематизиране) положения,
достигнати след открит и свободен дебат, макар и тези положения да
са по-скоро очевидности, фигуриращи в общественото въображение вече
години наред.
Тази реалност е факт не от вчера и този закон е далеч от единствената ù проява. (27) В него само се втърдяват процесите на постполитическо мислене, които не задават новости нито в управлението, нито
в някоя обществена сфера, а само натурализират крайните форми на
противоборство между оголени от контекст и посока морални позиции.
Така регламентирането на училищното устройство, което този закон
извършва, не задава нов проект за бъдещето, а стабилизира едно нескончаемо настояще. В това вечно настояще, например, борбите за разумната
степен на национализма никога няма да се изчерпят, а само ще се изострят.
Той (национализмът) е сред очевидностите, които сякаш присъстват
извън времето и социалните процеси. Не се създава, а само трябва да се
поддържа, сякаш е жизненонеобходима гора край града. По същия начин и
телеологията на гражданина е да бъде “европейски”.
Потенциалът училището да бъде не лаборатория за реформи, стабилизиращи съществуващия ред, а поле за разгръщане на нови позитивни,
радикални проекти за обществено устройство, в момента изглежда
загубен. Първата стъпка към използването на този потенциал се намира в
(ре)политизацията на подходите към мисленето и практиките в образователната сфера. Залогът това да не бъде направено е дори по-голям, отколкото в други обществени сфери - както Иван Илич се изразява с известния
цитат от “Deschooling society”, “Училището е рекламната агенция, която те
убеждава, че се нуждаеш от обществото такова, каквото е.” Обратно, либералните апологети искат да създават критично мислещи граждани, които
в същото време да не разполагат с инструменти за критика на самата
система, която ги прави предполагаемо критични. Но тези инструменти
не се създават само с уроци и упражнения, не са достояние единствено на
някакво абстрактно преподаване, не могат да се въплътят в методически
или управленски технократични иновации, а са вградени в ежедневната
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практика (praxis) и са по необходимост политически.17
Ако изключим позицията на Солидарна България против финансирането
на частните училища с публични средства, нито един друг прогресивен
субект не взе отношение в дебатите около новия закон. “Фактът на
плурализма” срещна някои условности. А имаме огромна нужда от застъпници и практици на критическата педагогика, от радикални философи на
образованието, от проникване между образованието и политическата и
активистка сцена, от критично споделяне и изпробване на алтернативни
образователни модели. В противен случай най-доброто, което ще можем
да правим, е това, което направи и тази статия – да проблематизираме
стабилизирането на статуквото, без обаче да предложим нищо ново и
по-добро.
Списание dВЕРСИЯ се ангажира да бъде участник в тези дебати в търсене
на такива позитивни и радикални проекти. Сигурни сме, че не сме и че
няма да останем единствени.

Такава е например ключовата роля, която се отдава на диалога и контекстуализацията в критическата педагогика. Ако иновациите в образованието наистина претендираха за ориентираност към субекта (при това към
всеки пряко или косвен включен субект, не само към ученика като изолиран индивид), каквато е познатата
съвременна мантра, а не към предмета или процеса, то тогава неизползването на такива инструменти е
най-малкото оздачаващо.
17
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Студентски град
на студентите!
Ивайло Динев
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Снимка: Сцена от нощния живот на
Студентски град.

тудентски град на студентите!”18
Масово за Студентски град се пише и говори като за най-развратното място на планетата. Свърталище на проституция, наркотици,
убийства. В района много по-трудно можело да се намери книга, отколкото алкохол. Заведенията били над 10019, а библиотеката - само една. В
тази ситуация най-лесната мишена за прицел са студентите. Идвали от
провинцията, смучели парите на родителите си и хич не ги интересувало
ученето. Легендите говорят за секс, наркотици, бой и евтин алкохол.
Защо не кажем, че Студентски град е такъв, защото не е бил никога
на студентите.
И никой никога не ги е попитал какво мислят за мястото, в което
живеят.
Да се върнем малко назад в историята…
Началото е през 60-те. Градчето се изгражда по проект на Комунистическата партия върху отчуждени земи в покрайнините на София и е един
от най-мащабните по онова време, включващ построяването на над 60
блока, паркове, градини, плувни басейни и спортни площадки. Официално
Заглавието е лозунг от студентските протести през 2008 г. след смъртта на студента по медицина Стоян
Балтов.
19
Последната справка е направена през 2012 г., тогава са отчетени 42 кафета, 22 дискотеки и нощни клубове,
33 ресторанта, 3 казина, 3 сладкарници и 4 стрийт бара. Виж повече тук.
18
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кампусът е открит през 1975 г. с името
“Христо Ботев”. Целта е да се обособи
пространство с жилищни сгради, места
за прекарване на свободното време и
университети. Градчето запазва сравнително академичния си вид.

Ерата на реституциите
След настъпването на промените в
България, в отговор на новото време,
Парламентът решава да прокара закон
за реституиране на Студентски град, с
което да даде началото на връщането на
отчуждените земи на собствениците им
отпреди 1944-та година. Същевременно
Студенски град по време на соца.
се променя образователният закон. Университетите получават автономия и право
върху общежитията и терените, принадлежащи към тях. През 1997 г. се
създават първите студентски съвети. Организациите представляват
студентите и поемат определени административни функции. С трите
законови промени и дерегулацията започва вълнообразната комерсиализация на Студентски град.
Наследниците на земите и университетите продават или дават под наем
терените на новоизникнали предприемачи, без никаква държавна регулация за архитектура или съобразяване със статута на квартала като
кампус, нито с допитване до мнението на студентите. Само за няколко
години мястото се превръща в смесица от евтин курорт и бедняшки
квартал. Общежитията са занемарени, неремонтирани от години, в тях
липсват каквито и да е условия за нормален живот. Буквално до тях, на
сантиметри, изникват лъскави мутро-барокови заведения. Цяла София
започва да “купонясва” в Студентския град. Историите за секс, алкохолни
оргии и масови боеве започват да се разпространяват баснословно из
цялата страна, превръщайки мястото в своеобразен фолклорен мотив за
ненаситна консумация и разточителство сред неуправляема мръсотия и
мизерия.
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Всичко върви по този коловоз до декември 2008 г., когато един случай
слага началото на нов етап в историята на квартала. Студентът по
медицина Стоян Балтов е пребит до смърт пред дискотека “Амнезия” от
група младежи. В отговор хиляди студенти се събират на поклонение на
12 декември, разраснало се в протестно шествие от Студентски град до
сградата на Парламента с лозунги:

“Студентски град на студентите!”
и “Вън мутрите от Студентски град!”

Шествие на студентите, 2008 г.

В започнатата битка за правото върху Студентски град за първи път
публиката разбира какъв е възелът, в който са вплетени проблемите. Две
години по-късно дори министърът на образованието от правителството
на ГЕРБ Сергей Игнатов посочва пред медии: “В резултат на реституцията
Студентски град няма” и илюстрира причината: “Това е все едно овчарите преди векове да са си поискали пасищата, върху които са построени
Оксфорд и Кембридж”.
Според Дейвид Харви, американски географ и антрополог, правото
върху града е много повече от нашия личен достъп до ресурсите, повече
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Сцена от нощния живот на Студентски град.

от правото да осъществяваме обикновените си подтици и желания.
“Правото върху града е [...] колективно, а не индивидуално право, тъй като
пресъздаването на града неизбежно зависи от упражняването на колективна
власт върху процесите на урбанизация. То е свобода да правим и пресъздаваме
себе си и градовете си.” (28)
Правото върху Студентски град е визията, която протестите и
акциите след 2008 г. се опитват да осъществят. Дали да бъде частна
собственост с множество комерсиални места за бърза печалба, без ред и
контрол или студентски кампус за място и отдих. От една страна студентите се връщат към миналото и призовават мястото отново да бъде
одържавено, (29) смятайки че така ще се решат проблемите. От друга,
настояват да бъдат носители на право и отговорности, а не просто
временни обитатели: “Имаме право да поискаме реално да участваме във
взимането на решенията, т.е. да споделяме отговорността за тях”. (30) В
българския случай колективното право възприема идеята студентите да
имат свое място, без опасността върху тях да паразитират бизнесмени
и частни интереси. В подкрепа на студентите застават техните родители и като цяло обществеността възприема каузата като уместна и
обща.
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Предприетата приватизация, имаща за цел да върне национализираните земи на собствениците и общината, т.е. да върне тяхното право
върху града, отнето преди това, поражда лошата практика собствениците или общината да ги разпродават на местни бизнесмени, известни с
по-широките си вратове, за изграждане на места, неуместни за кампус.
Как се придобиват имоти е описано още през 2001 г. от Асен Асенов,
тогавашен управител на Зимния дворец в Студентски град. Според него
“схемата” е да се възстанови собствеността на бившите собственици на
земите, а след това определена групировка да изкупи от тях терена и да
стане негов едноличен владелец. Другият начин е чрез решение на кмета
да прехвърли собствеността от държавно-публична в общинска и след
това да я продаде на новите бизнесмени.
През юли 2002 г. депутати и ректори изпращат искане до кмета на
София Стефан Софиянски да спре разпорежданията с имоти в Студентски
град, както и да се изработи закон, с който мястото да придобие образователен и научен статут. След инициативата се забранява студентските
общежития да бъдат пренаемани или ползвани за други, освен образователни, нужди, но нищо повече. Проблемът със собствеността на земята
не е решен, а 70% от нея е вече реституирана.
През февруари 2009 г. Таня Петрова от в. “Сега” разследва публичните регистри. В материала си тя показва, че общинари, председатели на
студентски съвети и общински фирми, държат множество заведения в
Студентски град. Повечето от собствениците са свързани с едни от знаковите “герои” на прехода - Антоан Николов, бивш председател на Столичния
общински съвет от СДС и често обвиняван в корупция, (31) Константин
Арабаджиев, кмет на район “Студентски”, (32) както и председателите на
Студентски съвет на УНСС Мартин Стефанов и Тодор Гунчев.
Така например, посочва Петрова, едно от известните заведения
“Джумаята” е построено в общински терен, но незнайно защо е отдаден под
наем от фирма “Авенсис”, която пък е собственост на Божидар Шуманов,
бизнес партньор на Константин Арабаджиев в “Дипломат Билдинг”.
Корупционните практики продължават и при следващите кметове.
Печално известната дискотека “Амнезия” била построена през 2007 г. върху
общински земи от фирма, близка до тогавашния районен кмет Венцислав
Дудоленски.
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Редовна гледка в Студентски град: мръсотия и мъртви
животни по улиците.

Студентски град – окупиран от частни интереси
Показателен за отношението към Студентски град е Зимният дворец зала за зимни спортове, изградена през 80-те години от държавата, а днес
изоставена и неремонтирана. Наскоро бе наречена от един от министрите на образованието “Опасен антиквариат“. За това пък не е проблем
части от залата да бъдат дадени под наем на частни нощни заведения,
които отдалече се виждат със своите бляскави фасади, огромни светлини,
озаряващи вечер градчето и триметровите винили с информация за предстоящи партита и промоции за студенти.

Къде са правата на студентите?
Те не съществуват. Както Стефан Софиянски, кмет на София по време
на приватизацията, отбеляза в дискусия с тях “само общината и съседите
имат право да възразят срещу изграждането му... студентите нямат
статут да възразяват.” Може би защото не са собственици на земя, на
предприятие, на заведение, нито са постоянни жители?
В крайна сметка Студентски град днес има още повече нови сгради,
нови нощни заведения, нови строежи, контрастиращи с всеобщата мизерия
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в общежитията, изпълнени с хлебарки, дървеници и плъхове, улици с дупки
колкото автомобил и само едно обществено място в полза на студентите.

Малка надежда

Студентски исторически център.

Още след протестните събития от 2009 г. група студенти по история
решават да изградят място, чрез което да възстановят традицията
от миналото, да се събират на публично място и да обсъждат различни
въпроси. След дълги перипетии идеята им намира начин за осъществяване с подкрепата на Софийски университет, който им предоставя една
изоставена компютърна зала. През 2012 г. е открит Студентският исторически център. Студентите оформят своя структура, устав и правила,
започват доброволно да измазват стените, да изграждат градинка пред
центъра, да облагородяват околностите му. Общината не се включва с
никаква подкрепа, но поне не им пречи. Колективът на центъра се обеди-
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нява около виждането, че не бива да се търсят спонсори за мястото, нито
средства от фондации, нито от политически партии. Приемат се дарения
само от физически лица. След ремонтните дейности центърът се обособява с три зали - едната за четене, другата за дискусии, а третата за
склад. В мястото се провеждат редица събития най-вече на историческа
и националистическа тематика. Но посещаемостта все още не е с висока.
В заключение можем да кажем, че Студентски град се явява еманация на
окупирането на места от малоброен политически и икономически елит,
който моделира града единствено в съответствие със своя частен
интерес.
Бившият кампус е типичен пример за злоупотреба с власт и жажда за
печалба. Промяната, обявена в началото като справедливост за собствениците на земите, започва в шоков момент на масова безработица и
ниски доходи, и налага пазарен механизъм и конкуренция като нов модел на
обществен живот. Но в тази конкуренция някои биват отново по-равни
от другите. Идеята, че приватизацията, свободната търговия и демокрацията носят със себе си благоденствие за всички, се изпарява.
В цялата си история Студентски град никога не е бил на студентите.
Преди 1989 г. мястото е държавно. Правата на собствениците на земята
са погазени, а партията строи утопията за академично място със строг
контрол и ред. След 1989 г., правата на собствениците са върнати, но
постепенно една група хора успяват да усвоят пространството и да го
превърнат в свое.

Студентски! град вече не съществува
Постоянните жители са три пъти повече от студентите20, заведенията са три пъти повече от общежитията, а жилищните сгради много
по-големи, по-модерни, по-чисти и по- облагородени от студентските
блокове, които са осъдени да се разрушават от немарливост и липса
на средства. Както един приятел студент ми каза наскоро в разговор,
“През 2008 г., когато протестирахме, мислехме, че има как да променим
Студентски град и наистина имаше как, но сега вече не вярвам – това
просто е утопия…”
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Шествието на студентите от 2008 г.

По данни на район “Студентски” към 2013 г. постоянните жители са 99 850 души, а студентите около 35-40
хил. Виж: http://www.studentski.bg/c/za-rayona/

20
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Размисли върху
Рожава: интервю с
21
Джанет Бийл
превод: Ирина Самоковска

21

Източник: ROAR Magazine, 13.01.2016
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Изпълнена с възхищение, но без да губи критична перспектива: в
интервю за ROAR magazine Джанет Бийл споделя свои идеи за революцията в Рожава след пътуванията си до региона.
В разговор с журналиста и независим документалист Заняр Омрани
тя коментира преживяванията си по време на пътуванията в автономните кантони в Северна Сирия и разсъждава върху възможностите за
изграждане на властови структури, ориентирани отдолу-нагоре, които
не са застрашени от преобръщане с течение на времето. Бийл е била приятелка и сътрудник на Мъри Букчин22 през последните деветнайсет години
от живота му. Тя е автор на “Екология или катастрофа: Животът на Мъри
Букчин,” публикувана от Oxford University Press през октомври 2015.
Заняр Омрани е ирански кюрд, независим журналист и автор на документални филми, някои от които могат да бъдат видени в канала му в Youtube.
Омрани е посещавал Рожава неколкократно, документирайки живота зад
фронтовата линия на борбата срещу ИДИЛ. Документалният му филм
“Кобане отвътре: Да държиш Ислямска държава на разстояние” е излъчван
по BBC.
[...]
Разкажи ни повече за първото си пътуване до Рожава? Реалността там
оправда ли очакванията ти?
Бях доста добре запозната със ситуацията, понеже бях превеждала
немските доклади. Въпреки това, нямаше как да съм подготвена за гледката на млади жени, високи по метър и шейсет и пет, в униформи, небрежно
хванали “Калашников” - а всъщност те бяха обичайните ни придружители.
Също така нямаше как да съм подготвена действително да стана свидетел
на революция. За първи път видях как концентрираната сила на колективната човешката воля може да трансформира един социален ред за съвсем

Мъри Букчин (14.01.1921 – 30.07.2006) е американски социален еколог и анархист. Букчин е сред основоположниците на световното екологично движение и на критическа теория на социалната екология. Автор е на
повече от 20 книги, занимаващи се с политически, философски, исторически, екологични и градоустройствени
проблеми. Сред най-известните му трудове са книга Нашата синтетична околна среда (1962), Анархизъм на
постдефицита (1971) и Екология на свободата (1982). Разочарован от нарастващата аполитичност на анархисткото движение в края на 90те, той учредява своя собствена идеология на либертарен социализъм, която
нарича комунализъм. Изявен застъпник е на обществената децентрализация по екологични и демократични
линии. В трудовете си пише за т. нар. либертарен мунисипализъм, теория на пряката демокрация, която
оказва голямо влияние върху екологичното движение, върху анти-капиталистически групи за пряко действие
като Reclaim the Streets (Да си върнем улиците), и демократичния конфедерализъм на Рожава. [бел. прев.]

22
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Женски съвет в Камишли, Рожава. Снимка: Джанет Бийл.
Източник: ROAR Magazine.

кратко време. За разлика от палатките в Диарбекир, тук образите на
Йоджалан23 биваха открито излагани - те бяха по стените на почти всяка
стая.
Срещнах се с хора, които са били в затвора и са били изтезавани от
режима, но въпреки това продължаваха работа, за да докарат проекта
до успешен край. Членове на делегациите, в които участвах, разговаряха
с организаторите на Движението за демократично общество (Tev-Dem)
и Yekîtiya Star, женска организация, свързана с партията “Демократически
съюз”. Революционерите бяха направили толкова много, за да изградят
съветите, както и други институции. Докато Мъри беше жив, изучавах
историята на революциите и му помагах да пише книги по темата. Но да
видя с очите си нещо подобно беше наистина невероятно.
Комуни, Tev-Dem, 22 министерства на кантони, общини, съдилища –

Абдула Йоджалан е основател и бивш лидер на Кюрдската работническа партия (КПП), бореща се за създаването на независима кюрдска държава на обитаваните от кюрдите територии. Той е начело на ПКК от нейното
създаване през 1978 г. до 1999 г., когато е заловен от турските власти и осъден на смърт за държавна измяна.
През 2002 г. присъдата му е заменена с доживотна. В момента той излежава присъдата си в затвора на
остров Имралъ. Йоджалан се счита за ключова фигура за разрешаването на дългогодишния конфликт между
турската държава и кюрдските бунтовници от ПКК. [бел. прев.]
23
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всички тези институции прилагат идеи, които преди са съществували само
на хартия. До каква степен съвпадаше това, което видя в Рожава, с мисълта
на Букчин?
[...]
Почти всички отбелязваха, че проектът Рожава няма държава и е
против държавата. Режимът на Асад поддържаше района икономически
неразвит, така че въпреки, че бе съществувал капитализъм, той никога не
е бил определящ за обществото. Сега политическата класа е ангажирана
със създаването на кооперативна икономика. Изоставената от режима
обработваема земя е превърната в земеделски кооперативи. Нещо повече
- обществото в трите кантона е комуналистко, по думите на хората както на практика, така и идеологически - вместо индивидуалистично,
като в САЩ.
Що се отнася до Букчин, институциите за демократично самоуправление, които те описваха, съвпадаха до голяма степен с представите
му за така наричания от него либертарен мунисипализъм. В основата на
демократичния конфедерализъм е гражданското събрание (по Букчин) или
комуната (в Рожава). Комуната изпраща делегати в конфедеративния
съвет на квартално ниво, който на свой ред изпраща делегати в окръга,
а окръгът - в кантона. В тази многостепенна структура, както я описва
Букчин, властта следва да извира отдолу.
[...]
Някои неща се разминаваха с вижданията на Букчин. Като най-ярък
пример - за Букчин жените не бяха приоритет, както са при Йоджалан.
Букчин беше против всякаква йерархия, докато Йоджалан отдава изключително значение на потисничеството над жени и им приписва особена
роля, дори такава на авангард. Букчин не отрежда такава роля на жените,
нито призовава за 40-процентни квоти по пол или за двойна управленска
структура.
За да мога да потвърдя със сигурност, че властта извира отдолу-нагоре, би следвало да присъствам на вземане на решение на ниво комуна,
а после да го проследя в областния съвет и на нивото на кантона. За
съжаление, понеже не владея езиците, нямам такъв достъп, така че ще се
наложи да разчитам на други изследователи за подобна информация.[...]
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Какви стратегии имаме за редуциране на такъв тип власт? С други
думи, какви демократични гаранции могат да предотвратят налагането на
решения отгоре-надолу?
Хората в Рожава изглеждаха много наясно с опасността една система
отдолу-нагоре да се превърне в система отгоре-надолу. Точно това, в крайна
сметка, се случи в Русия. През 1917 г. многостепенната система от съвети,
обхващаща цяла Русия, първоначално трябваше да пренася властта от
основата към върха. След като болшевиките дойдоха на власт обаче, те
съумяха да използват същите тези институции като проводници на власт
отгоре-надолу или, по същество, за тоталитарно господство.
Питаш за гаранции – приятелю, тук говорим за човешки общества,
а не за физични закони. Гаранции няма. Няма математическа формула, по
силата на която при изпълняването на тези и тези условия да се гарантира
продължаващото съществуване на демокрацията в цялата ù неопетненост.
Букчин мисли много по този проблем, като беше особено настоятелен, че обществото трябва да подсигури разделението на политика и
администрация. Само гражданите, обединени в събрания, могат да вземат
решения по въпроси на политиката. Ролята на конфедеративните съвети
се свежда до това да администрират и изпълняват тези решения. В
момента, в който съветите започнат да вземат политически решения,
властта спира да се разпределя в посока отдолу-нагоре.
Второ, на делегатите в конфедеративните съвети трябва да се
възлага мандат и да могат да бъдат отзовавани. Единствената им роля
е да предават политическите решения, взети от гражданските съвети,
към по-горните етажи. Ако се провалят в това, хората могат да ги отзовават. Ако на делегатите е позволено да действат отвъд мандата си,
тогава губим потока на властта отдолу-нагоре.
В Амуде, при разговорите на членове на делегацията ми с Хакам Кело,
глава на законодателния съвет на кантона от партията “Демократически съюз,” подходихме към въпроса от практична гледна точка. Някой
от групата ми попита следното: да предположим, че различните комуни в
един квартал не постигнат съгласие по даден проблем, това бива отразено
от различните им делегати в кварталния съвет и те влязат в конфликт.
Как следва да се реши този въпрос?
Кело обясни, че кварталният съвет би имал думата в такъв случай, но
131

и че окончателното решение би могло също да бъде взето на ниво кантон.
Ние попитахме за факторите при вземане на решение, а той каза, че то
трябва да съответства на обществения договор, тоест, писмената
конституция, според която обществото е структурирано. Като пример
той посочи стандартни принципи, които се съблюдават там, като свободата на жените и екологията. “Също така се позоваваме на международни
харти за правата на човека и на децата. Те организират живота ни,” каза той.
Стори ми се успокоително това, че основните за обществото принципи
са изложени в писмен вид, така че да бъдат лесно достъпни за справка при
вземане на решения. Попитах Кело и за други начини за предотвратяване
на преобръщането на системата от отдолу-нагоре в отгоре-надолу, при
което той каза, че местните комуни се занимават единствено с местни
въпроси, а законодателният съвет обсъжда проблеми, касаещи цялото
население на кантона.
Да, бях чувала и други в Рожава да излагат същия принцип, а именно:
решенията по даден проблем се вземат на най-ниското възможно ниво, от
съответните компетентни местни органи. Ако дадена комуна е компетентна да разглежда въпрос от сорта на това, къде да се разположи
училището, или колко дълго да има ток и в какви часове, то тя го прави,
като висшестоящите звена не се намесват. Тази практика държи институциите близо до хората, дава на хората контрол върху проблемите,
които ги касаят най-много, и същевременно не позволява на бюрокрацията
да се развива. По този начин демокрацията може да остане отзивчива към
хората. (Това малко ми напомня на принципа на субсидиарност в католическото мислене за обществото.)
Чудех се може ли обаче този местен фокус успешно да удържа властта
в посока отдолу-нагоре. В крайна сметка, хората, които се срещат в комуните, трябва да имат думата и по въпроси, засягащи целия кантон. Теми
като войната и мира, например, са от всеобщ интерес. Защо, тогава,
улицата и кварталът да бъдат лишавани от глас? Притеснението ми
беше, че отнасянето на всички проблеми на ниво кантон към съответните съвети, отговарящи за кантона, би могло да концентрира властта
на върха.[...]
Дали смятам, че системата в Рожава отговаря точно на представата на Букчин? Няма абсолютно съвпадение, но може би подобна задача
би била извън човешките способности. Хората се борят с проблеми по
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прилагането на идеята, които Букчин
като теоретик така и не е предвидил,
и аз мисля, че дори грешките, които
биха могли да се допуснат в Рожава, са
значими за бъдещата важност на тези
идеи. [...]
Когато четях репортажите от последното ти пътуване, забелязах, че изразяваш
страхове или притеснения по отношение
на някои неща, които си видяла в Рожава.
Бих се радвал експлицитно да заявиш
какво те притесни толкова.
Предполагам, че имаш предвид
статията ми “Парадоксите на една освободителна идеология.” Там писах, че идеоДжанет Бийл с представителка на Asayis,
логията е мощна сила в Рожава. Смятам, официалната организация за сигурност на
Рожава. Снимка: Дилар Дирик. Източник:
че ангажиментът към идеологията на
ROAR Magazine.
Йоджалан беше основна сила, допринесла
за създаването на това общество, както и че продължава да го сплотява,
докато същевременно обществото го затвърждава.
Рожава е малко общество, откъснато от останалия свят по силата на
ембаргото, враждебността на Турция и това, че е обсадено от войната.
Градусът на комунална солидарност е висок, а хората, изглежда, споделят
едни и същи стремежи. Хората наистина подкрепят войната и се бият
в нея, и докато Отрядите за народна защита (YPG) и Женските отряди
за народна защита (YPJ) постигат победа след победа, поддръжката със
сигурност ще расте. Тези победи оправдават демокрацията и вероятно
осигуряват бъдещето ù.
Във всяко общество обаче, както споменах, хората реагират различно
на господстващата идеология. Докато някои са изключително ентусиазирани от доминиращата система, някои просто пасивно се примиряват с
нея, други нямат мнение, трети се бунтуват, понеже е в природата им да
се бунтуват, а четвърти изтъкват реално съществуващи проблеми.
Букчин казваше, че във всяка политическа група или система винаги ще има
ляво, дясно и център, и че този спектър ще е налице даже и в утопиите.
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Няма смисъл да се опитваме да го заобиколим като отричаме други части
от политическия спектър или се опитваме да ги заличим. Винаги ще има
хора, които не са съгласни с преобладаващия консенсус, или поне такива
трябва да има. Въпросът е какво обществото прави с тях. Мисля, че всяко
общество трябва да допуска целия политически спектър и тези, които
имат мнение, трябва да могат да защитят позициите си.
Намирам всичко това за парадоксално, понеже идеологията е необходима, за да образова и мотивира хората да направят революция, но същевременно тя не трябва да става деспотична и да налага конформизъм. В
двадесети век светът натрупа много опит с общества, изградени върху
идеология. Един от уроците, които всички научихме, беше, че несъгласието
е жизненоважно за един здравословен политически ред. Рожава ще има
нужда да може да се справя с индивидуалните различия, включително и с
политическите такива.
[...]
Според теб, ако Букчин беше жив, какво щеше да мисли за опита на
хората в Рожава?
Мисля, че щеше да пътува до Рожава при всяка възможност, щеше да
участва и предлага съвети, вдъхновение и помощ. Той би се опитвал да
помогне демокрацията да проработи. Той би пътувал из Близкия Изток
в опит да разпространи революцията отвъд кюрдските територии, в
целия регион. Той също
би говорил за това на
външния свят, на всеки
който би искал да слуша.
Това е нещо, което всеки
от нас, който е бил там,
е морално задължен да
направи.

Карикатура:
Александр
за dВЕРСИЯ.
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бурните години след края на Първата световна война Мустафа
Кемал Ататюрк спасява Османската империя от разпокъсване, за
да я реформира из основи и да я превърне в турска република. Деспотичен
модернизатор, Ататюрк ликвидира султаната и драматично намалява влиянието на религиозните институции, основавайки новата държава на шест
основни принципа: републиканизъм; популизъм; революционалъм; секуларизъм; етатизъм и национализъм. Всеки един от тези принципи се сблъсква
с реакция, но най-проблемен е последният – национализмът. Доскорошната
мултиетническа империя трябва да бъде превърната в национална турска
държава и логично не всички приемат идеята радушно.
През 1925 г. в кюрдските провинции в югоизточна Анадола избухва
въстание. То бива подкрепено и от редица консерватори, които са несъгласни със секуларните политики на Ататюрк. Лидер на въстаниците е шейх
Саид, който успява да завземе района около Диарбекир, да опожари Елазиг
и редица други по-малки градове. На 4 март 1925 г. Кемал реагира с прокарването на Закона за връщане на реда, с който правителството получава
диктаторски правомощия за две години (срок, който впоследствие бива
удължен). В страната се появяват “Независими трибунали”, които трябва
да съдят и екзекутират бунтовниците. Армията прави масирана и кървава
контраатака, включително с авиация и артилерия. На 15 април шейх Саид
и главните му помощници са заловени и убити. Въстанието приключва, но
конфликтът продължава и до днес.
Петър Добрев
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Обезличеният Гео
Ивайло Динев
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оляма част от културната ни история все още не може да се измъкне
от нанесените клишета от периода преди 1989 г. Затова навярно
всеки би се съгласил, че постановка за Гео Милев в посткомунистическа
България би трябвало да представлява събитие в театралното изкуство.
Възможност за едно ново осмисляне на големия български поет. За жалост,
постановката “Гео” на Иван Добчев, изиграна в “Народен театър”, е събитие
само от пародиен характер. Събитие, което нанася нови клишета и нов
цвят пропаганда.
Забравете всичко, ама всичко, което сте чели от и за Гео. Вижте какъв
е Гео на Добчев – объркан, почти смахнат индивидуалист, написал поемата
“Септември” след като изпива цяла тенекия с вино. Наистина ли авторът
е бил подобен човек?
Нямаме претенции настоящият текст да бъде четен строго като
театрална критика, а като исторически и политически анализ на съдържанието на постановката24, сравнявайки идеите в творчеството на Гео
и времето, в което пише, с представеното в “Народен театър”.
Гео - “сепаративен егоист”
Поетът излиза на сцената от ада с тирада за разликата между интелектуалците и интелигенцията. Първите не се занимават с политика, а
политиката се занимава с тях. Докато вторите са служители на властта,
придворни на диктатора. Гео продължава с цитати от Ницше, “най-големият мъдрец на модерността” и казва, че творецът винаги трябва да
бъде един пръст над масата!
Ролята, изиграна от иначе талантливия актьор Леонид Йовчев, е на
човек, следващ романтичната традиция за разрив между творец и маса,
между качеството и количеството, между самоназоваващи се за “добри”
и “гении” и “лошите”, “обикновените”. Поетът е представен по-скоро като
отдалечен от реалността, занимаващ се не с изкуство за живота, а с
изкуство заради самото изкуство. За подобно разделение много упорито
настоява и Георги Каприев, написал първата рецензия на постановката
и отъждествил я като “връх на няколкогодишно търсачество”. Милев не
просто стои над и встрани от масата, но и от политиката изобщо,
Уточняваме, че настоящият анализ е на съдържанието на постановката, но не и на книгата “Една и съща
нощ” на Христо Карастоянов.

24
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според Добчев и Каприев. “Интелектуалецът (винаги в единствено число)…
сочи пътя, по който има смисъл да се върви.”, за разлика от интелигенцията,
която обслужва масите. В постановката няма и помен от идеологическите сблъсъци на времето, политическа активност всред хората и в
крайна сметка политическото убийство на поета.25
Гео – пиян рецитал
В друго централно действие поемата “Септември” е снишена до
подигравка. Текстът се рецитира от пияния и залитащ Гео. Животът е
илюзорен. Пред поета в стройна редица като черноризци са застанали
анархистите, следващи всяка дума на диригента си Милев. Два метра зад
поета е антагонистът Гешев с чадър в ръка, мъдър, тежък и мрачен, слуша
и от време на време подсказва как да бъде продължена поемата. Гешев –
лицето на държавната репресия – подсказва радикалните думи на поемата,
заради която е убит Гео. Това не може да бъде нищо друго, освен пародия.
В търсене на Гео
Смятаме за ненужно да цитираме поемата “Септември”, за да докажем
нейната политичност и социалната й критика. Затова ще се върнем назад,
към периодите преди предложеното от Добчев „пиянство“ и запознанството с анархистите, тези мрачни герои на постановката.
В статията “Българският народ днес”, публикувана в списание “Везни”
през 1921 г., четем:

Всички до днес управлявали партии са вече окончателно
дискредитирани в очите на народа. Тяхното безчестие
ги обединява в една обща гнила купчина слама, която
трябва да се изгори, защото те – всички досегашни “политически дейци” – нямат нищо общо с народа.”
Същият наратив присъства в рецензията на театралната критичка Виолета Дечева, която счита за голямо
предимство, че спектакълът не е политнал към “анархо-левичарство или просто към евтини партийнополитически референции”, а към “най-старата опозиция” интелектуалецът/мислител срещу властника.
25

138

Карикатура: Александр за dВЕРСИЯ.

Гео не само заема позицията
на критикуващ политическата
класа, но е и в защита на народа, “в
недрата на когото дреме енергията
на неговото бъдеще”. Милев вижда
потенциала не в партийните дейци,
чиято вечна цел е само “борба за
власт”, а в народа и излизането от
неговите недра на “нови хора”, които
ще “донесат неговото обновление.
Нови хора! И нов девиз: честност и
труд! Само този нов девиз, този нов
принцип – трудовият принцип – ще
обедини българския народ” от села и
градове.
Този иначе толкова безидеен и
профанен, поне според постановката, Гео Милев, всъщност търси политическо и обществено обновление
в държавата, начертавайки, как това ще се случи. Дотолкова е един пръст
над масата Добчевият Гео, че истинският Гео определя масата за носител
на новото и бъдещето.
В статията “И свет во тме светится…”, публикувана в списание
“Пламък”, четем:

Днес не е време на розови сънища и лазурни блянове.
Времето е жестоко – и праща поезията в изгнание.
Днес има само Народ и Човек. Човекът пред лицето
на Народа. Човекът посред Народа.
Поетът добива своето истинско призвание: да бъде преди
всичко и само – Човек. Човек посред Народа.
Ний не можем да останем глухи зрители пред народната
трагедия – унесени в нашите неземни блянове, потопени в
нашите дребни чувства.”
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Лявото при Гео
В голяма част от прозата и поезията си Гео Милев описва света
двуполюсно. От едната страна са бедните, робите, пролетариите, а от
другата - фабрикантите, държавниците, кокетните буржоа.
Още в “Грозни прози”, писани, докато е в Германия (1918-1919), Гео изобразява
реалността амбвивалетно - от едната страна са улиците в крайните
квартали, манифестациите на пролетариите, бунта и гибелта им:
По всички ъгли… вестникопродавци с тежък сноп вестници под
мишница. Старци с късо продупчено на лактите палто, жени с
големи скъсани обуща, които зеят от края на тротоарите право
срещу кресливите витрини на магазините. Беднота от скверните училички на предградията. Пролетарии.”
“Смърт”
От другата страна са държавниците, военните, фабрикантите, капиталистите:
Трикольорни рапсодии на мъртвото време. Конквистадори на
цивилизацията. Хусари на плячката. Легални легати на мира.
Преторианци на позора.”
“Савонарола”
Старият живот… Вечно забързани търговци и запотени борсови
спекуланти, ароматни дами с кученца, слугини с кошници, гувернтантки, водещи детски колички…
“Марсилеза”

Зловещото тракане на картечниците… Картечниците псуват
разярени.
“Любов”
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Фигурата на утопичното бъдеще е Червената обетована земя на Свободата:
Всички пътища водят в Рим. Само един води в рая: пътя на Свободата… Хиляди знамена, безброй – развени над нашето празнично шествие. Другари, братя, народ… Червените знамена на
май и труда, и великото бъдеще… Червената обетована земя на
Свободата. Ханаан на Труда.”
“Май”
Политическите сблъсъци в Германия не са пропуснати от автора.
Споменати са убийствата на Роза Люксембург и Карл Либкнехт, дейци
на крайнолявата немска партия “Спартакус” и погребението им, което
започва с милионно шествие с червени знамена. (“Погребение”)
Едно голямо червено знаме, издигнато над покрива, все още се
развява и гордо плющи сред воя на зимния вятър…”
“Марсилезата”, 193

В своето “Експресионистично календарче за 1921“, поетът работи отново
по посочената дихотомия. Там използва символи (“знамена”, “пролетта”,
“комини”, “червения щит”, “борба”), дълбоко свързани с левите идеи:
“Хиляди фабрични комини застягат лазурния кръг на кръгозора…
Ето сивите знамена на глада, наведени за молебен сред бранните
поля на пролетта.
Начало!
Ето червения щит на слънцето в нашите черни ръце.
Ний го издигаме смело – напред – към борба.
Слънцето.
И в този миг: ето първия пролетен гръм.”
В месец юли Гео пише за страшния “рев на глада и праведния гняв!” В
месец август - за “духовна свобода”, “човешкото братство” и “всемирното
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равенство”. През ноември се градят барикадите от “сандъци, бурета, бали
с хартия: о плющене на жилавите мускули – барикади, с червени знамена над
тях…” И разрязва времето между Вчера и Утре, между Старото и Новото,
между робовладелците и робите, между демокрацията и утопията. “Ние
градим барикади, ний копаем вал: между Вчера и Утре. Спартакус!”
В поемата “Ад” сред крайните квартали крачат пролетариите с кухи
кореми, “изпъната кожа на стар барабан”:
Глад!
Глад!
Глад!
Глад,
без да чакаме
Глад,
неоплаквани
Глад
е съдбата ни
Глад!
Глад!
Глад!
Глад!”
В същия град, друг свят живее чрез “богатство дружно с разврата…
oт полуголи моми,
горди
лордове,
сити
банкери,
офицери,
велможи,
и прочее скотове
- О!”
Още от началото на работата си в списание “Пламък”, Гео често
навлиза в социално-политически полемики. Самото списание е скъсване с
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традицията в българската литература и с интелигенцията, която “свива
раболепно своето знаме и отстъпва към топлия приют на еснафските идеали
и кариеризма.” С първия брой на “Пламък” обявява във възвание задачите:

Сред темите, често обсъждани в списанието са какво е “народ”, “демокрация”, “анархизъм”, “държава”, “общество”, “ленинизъм”.
Например, според литературния историк Сирма Данова, за Гео Милев
демокрацията не е нищо друго освен идеология на господството. “Той
разглежда Закона за защита на държавата като неин продукт. Изобщо Америка
в текстовете на Гео Милев е името на добре контролираните от църквата
модерни произведения: икономиката и законите.”
Макар списание “Пламък” да е определено като списание за критика, то
неговата издателска политика е съсредоточена в политически теми. Често
в “Пламък” са обсъждани въпроси, свързани с движението на анархистите и
идеите им (“Анархизмът”, “Психология на анархиста и социалиста”, “Теория
на анархизма”) и институционална критика (“Държава и църква”, “Полицейска
критика”, “Отворено писмо до ген. Борис Вазов”, “Олимпиада”). Зад проекта
“Пламък” стои всъщност анархиста Георги Шейтанов, подписващ се като
Георги Василев, също герой от постановката на Добчев.
“Да бъде факел, който озарява пътя към това ново бъдеще –
бъдеще, в което човешкият дух ще отхвърли от себе си всяка
тирания на тъмното и безочливо хищното в живота, за да се
възправи най-сетне напрегнат от творчески устрем посред
светлото съзнание за своята върховна човечност.”

Анархисти без мисли
Шейтанов, облечен в черно, се движи с други шушукащи помежду си
фигури. Това са анархистите, вдигнали държавата на крак. Представени
по-скоро като карикатурни образи, лишени от плътност и съдържание. В
Добчевия спектакъл сблъсъкът между държавата и анархистите е показан
политически коректно като война между “наши” и “ваши”. В един от монолозите си Шейтанов се вайка, че са допуснали това разделение. От страх
постановката да не придобие политически измерения, тя превръща героите
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си в кухи кукли на конци, влияещи се от своите емоции или от някакъв
определен ход на съдбата, а не от идеите, зад които стоят. Така самите
им идеи, описвани в текстове, манифести, критика и поезия увисват. “Без
бог! Без господар!” Какви идеи ще са това, ако са инструменти на човешка
емоция, на борба за надмощие?
Убиването е едно от основните действия в постановката. Убиването
без смисъл, естетическото убийство или убийството като удоволствие,
като емоционален реваншизъм. Окарикатурените анархисти убиват
професора, който не ги харесва. Той изнася лекция пред студентите и
казва, че тия анархисти трябва да бъдат избити. Шейтанов и негов другар
го изчакват пред университета и го гръмват. Защо той не ги харесва?
Защо анархистите отиват да слушат точно него? Какви са идеите зад
едната и другата омраза? В Добчевия спектакъл няма да научим, а ще се
объркаме – дали гледаме холивудски екшън-филм или български театър. А
лишаването от причината за убийствата, от политическото, е лишаване
от контекста на времето.
Обявеното от режисьора “мистериално” представление крие неподозирани мистерии. Най-голямата от които бе - това Гео и Шейтанов ли са?
Както писа в края на 2015 г. театралната критичка Гергана Пирозова да
попитаме зрителите: “А Вие какво разбрахте за Гео?”
Всъщност, ако не са запознати с историята на периода, на тях няма
да им стане ясно какво е анархизъм, срещу кого и за какво са били анархистите тогава. Не става ясно защо държавата ги подгонва, нито защо
македонстващите убиват Шейтанов. Анархизмът в постановката е
действие, а не идея. Насилието от държавата е, за да се тури ред в страната, защото навсякъде дебнат комунисти, но какви са идеите на тази
държава, на нейното насилие? Ред и сигурност, но не “от” кого, а “за” какво?
Гео – употребяваният
Тук е уместно да споменем, че според повечето литературни историци още отпреди 44-та година творчеството на Гео е същевременно
изкуство за самото изкуство и изкуството за живота. След 44-та изкуството за живота е описано като постепенно осъзнаване на марксистко-ленинистките идеи, а поезията и публицистиката му, неотговарящи на
политическата конюнктура, са пропускани. Така, съвсем очаквано, преди
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89-та „Септември“ е основното произведение, около което се разказва
творчеството на Гео. То е връхната точка, описваща кървавите събития
в България и поводът поетът да стане жертва, превръщайки се в култова
фигура. “Септември” е изкуство за живота и изкуство, заради което се
губи живот.
Както видяхме, в постановката на Добчев пътят е наобратно –
“Септември” е снето до подигравка, а основните идеи, проповядвани от
сцената на театъра, са индивидуалистичните за сметка на груповите,
елитаристките, за сметка на социалните.
В обширно изследване за Гео Милев Никита Нанков, литературовед и
преподавател в САЩ26, пише, че наблюдава как след 1989 г. тълкуванията
представят автора “предимно като модернист и пренебрегват силните леви
тенденции в творчеството му”. Според Нанков тези интерпретации на Гео
са “също така ограничени, идеологически егоистични и наративно манипулативни, както и баснята за блудния син [интерпретациите преди 1989-та,
бел. ред.]. В някои отношения левият наратив и наследилите го посткомунистически интерпретации са така близки, както позитивът и негативът
на една фотография - мисловните им схеми са сходни, само знаците им са
противоположни.”
В същия дух е критиката на Гергана Пирозова към Добчевия Гео: “Кога се
събудихме отново в 1948 г. Кога? Аз тук хич няма да коментирам театралния
език на Добчев, защото той е нещо тленно и временно, но защо преправяме
Гео, за да го намърдаме в днешния ден.”
Проблемът на постановката възниква оттам, че сякаш е зададена
цел от творческия екип да се оголят от политическото историческите
личности на едно провокативно и пропито именно от такива идеи време.
Историческите фигури са използвани, но не и полемизирани. Делата им
остават в потайното, в нагона и в жаждата. Ние не разбираме защо Гео
Милев е това, което е. Не разбираме какво се крие зад действията му и
темите, засегнати в творчеството му. Единствената идея, грубо прокламирана, е индивидуалистичната и консервативната. Творецът като един,
масата като нисше множество. Интелектуалецът като живеещ за и чрез
себе си. Така, за да не бъде политическа, постановката е засегнала всъщност единствено коректното политическо на днешния ден.
Плашеща е и близостта между показания Гео и публично оповестяваНанков преподава в Washington University, Сейнт Луис, Университета в Блумингтън, Индиана, и Университета на Пуерто Рико.
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ните консервативни и елитаристки идеи на режисьора Добчев, за когото
например зимните (дълбоко социални) протести от 2013 г. на “човека-маса”,
ни връщат “към пещерата, към монголоидната орда, която знае само да плячкосва, но не и да сее и оре…”, а Френската революция, падането на Берлинската стена са просто бунтове, но не и съзидателни - “съзидатели могат
да бъдат знаещите, просветените в законите на тая цивилизация, която тук,
у нас, е християнска.”
В този смисъл, постановката не казва почти нищо за Гео, но много
за режисьора, за съвременното изкуство и театралните ни среди. А те,
разпиляни и днес във вражда между двореца на диктатора и орязването на
средства за провинциалните театри, са непробудни в розовите си сънища
и блянове. Наместо да се превърне постановката “Гео” във възвръщане
на социалната критика, Милевата критика е заметена. А тази критика
можеше да бъде съвсем на място днес:
Понеже не ни съблазняват милостите на държавата; понеже чувството ни води не в пътищата на кариеризма; понеже съвестта
ни вика против ония парвенюта на деня, които получават
места на директори и началници или седалища в комисии за
насърчение на родното изкуство; понеже предчувстваме престъпник у всеки, който не е при Народа; понеже предчувстваме
престъпление във всеки компромис между отделната личност и
народа – затова ще останем там, дето е Народът.”
***
Настоящата статия нямаше за цел да покаже какъв е бил Гео Милев,
нито да оспорва театралните качества на екипа зад постановката.
Използваните цитати от творчеството на поета са, за да докажем колко
е противоположен Гео на представения в спектакъла образ. Нашата задача
днес бе да осмислим постановката като пример как зад лозунга театър
без политика, се крие всъщност пренаписването на историята. В заключение, може би по-вярно ще бъде да кажем, че “Гео” не е пародия, а обида
- към поета, анархистите и, най-вече, към зрителите.
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Висящите
кактусови
градини
Константин Бобоцов
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ко разглеждаме езика като някакъв стар град с
мрежа от улички и площади, с квартали, които водят
началото си далеч във времето, със съборени, възстановени
и постоянно изникващи далеч зад пределите предградия, аз
приличах на човек, който поради дълго отсъствие вече не
може да се ориентира в тази агломерация, който вече не
знае за какво служи една спирка, какво е заден двор, улично
кръстовище, булевард или мост.” Зебалд: Аустерлиц (33)
Завръщането в този град започва отдалеч – човек го разпознава по
куполите му. Хълмовете. Първо те изплуват на хоризонта като острови
в морето. Небесни тела, акрополи от древността или просто конуси, по
които се различават белезите на времето – отсечени каменни кариери,
излъчващи космическа самота. Неотдавна двама астрономи (34) дават
последното му име на новооткрит планетоид от астероидния пояс на
Слънчевата система. Мирисът на сиенитен прах е заменен с още по-тежък
- на отработени газове. Единствено ранната утрин връща за кратко
пролетната свежест и усещането за тишина. Автомобилният шум отново
поглъща всичко наоколо, с разстелваща се финна мъгла. Обектите, които
завземат пространството, са монолити, хоризонтално или вертикално
разположени. Гарата от спомени е привидно тиха, влаковете са рядкост.
Пристигането ми продължава, както е било замислено – вървейки по някогашната улица “Станционна”, под свода на вековните чинари, покрай консулства на други страни и епохи. Долавя се аромат на мек тютюн и ванилия.
Паметта ми извиква звуците на чéлото от “Струнни пътеки”. (35) Библиотеката. Лекият наклон на паважа ме отвежда към форумния комплекс
от античността. “Монолитът” е отново тук. Доближавайки огромното
здание с административни функции, някогашен партиен дом, поглъщащо
изцяло перспективата и по чиято фасада са монтирани безброй въртящи
се вентилаторни перки, наподобяващи летателен, а не телепортационен
обект, разбирам, че пътуването ми не свършва.
Отправям се към онзи хълм, където “градът показва истинските си
размери”. (36) Още го наричат Бунарджик (старогръцки Кринис) - изворна
чешма или просто извор. Това име остава дори и след като изворът,
оформен като ритуално място, пресъхнал. Някога територията е била
благоустроена като парк, от водохранилището на върха се е спускал
148

минало несвършено

Популации от кактуси (Опунция Compressa), хълм Бунарджик - Пловдив.
Снимка: Константин Бобоцов.

водопад, а на панорамния бюфет се е състоял първият нощен бал. Сега тя
има защитен статут, но е подложена на вредните градски условия. Преобладават повалените и болни стъбла, върховете им стърчат изсъхнали,
сякаш са антени на радарен комплекс.
Един януарски следобед бях продължил от разклоняващите се изсечени стълби по тези, които ми бяха непознати и водеха стръмно право
нагоре. Така се озовах при висящите кактусови градини – забележителено
обгръщане на релефа от организми с променящи се форми и образи, гонещи
съвършеното състояние. Бях виждал растенията и преди, минавайки
точно под тях, наблюдавах ги как цъфтят в уханно жълто, в дълбоките
южни джобове, но не бях предполагал, че ще съществуват и по отвесните
повърхнини, в тези изящни спускащи се преплитания – фрактали. Създават
лъжливо впечатление, че нямат бодли, но в ареолите си носят глохиди многочислени тънки иглици. Плодовите им торбички са обагрени в перлено
рубинено-червено. Вътре в тях зимуват семената, които незнайно как ще
се захванат. През едно разтваряне на склона към изток, кактусите се
спускат и образуват поток надолу - подобие на река.
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Странното за тази градина е отсъствието на градинар. Студоустойчивите видове Опунция (Compressa, Miller) сами са избрали нишите с най-дългото слънцестоене през зимата: уютни, скрити от вятъра, отвесни и
недостъпни. Тръгнали са отдолу нагоре. По скалния купол на тази градина
се долавят странни отблясъци. Мисля, че тайната ù е в овала на времето
- сферичността в края на скалните образувания, заоблянето, пораждащо
дисперсия на светлината. Усещам тласък въздух в лицето ми - тялото на
птица, спускаща се, следейки косо релефа. Не мога да я уловя с поглед.
Обръщам се към града и се опитвам да търся ключа към неговата вътрешна
логика, към формата и пространствата му, към това, което виждам днес,
сравнявайки го с черно-белите фотографии в архива. Пренасям се в периода
на имперските сблъсъци, съпроводени от бурното начало на капитализма съдбовно време, събрало тук творци и мечтатели, търсещи другия бряг
на Европа. (37)
Изминал е близо век от Френската революция, в Париж е започнал
разцветът на Бел Епок. По молба на приятеля си Пол Лафарг, Фридрих
Енгелс оформя три глави от своя “Анти-Дюринг” като памфлет, публикуван
от парижко издателство през 1880 г. Франция среща новата теория на
социализма, стъпваща на модерната наука, с корени в обстоятелствата
на материалното стопанство. За Световното изложение през 1889 г. е
издигната Айфеловата кула. На него Даймлер и Майбах показват моторната си триколка, а в павилиона на машините - “Galerie des Machines” се отмерва времето на индустриалната ера - тази, която ще доведе до
най-бързите темпове на урбанизацията.
Паралелно на тези събития, в светъл осмоъгълен павилион, (38)
намиращ се в “Градинката при кметството”, Йосиф Шнитер чертае, легнал
по корем на пода, първия градоустройствен план на Пловдив. Съединил е
няколко картонени топа с дебелина 1,5 мм, за да получи изумителната площ
от 42 м2. Мащабът е 1:500 - половин сантиметър ще му е достатъчен, за
да отбележи всеки скътан заден двор. Все още не са избледнели спомените
от войната. Поданик на Австро-Унгария, завършил фортификация във
Виена, е преминал през ужасите ù като доброволец-военен инженер. Под
тътена на оръдията е чертаел укрепителни съоръжения върху мащабни
карти. През зимните дни на 1878 г. за първи път погледът му се спрял
над Филипопол, от северния бряг на реката. Куполните сводове на безистени, бани, кервансарай, храмове, снаждащи хълмовете като отражение
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на планинския контур, но и като общ покрив над кривите и тесни сокаци,
е създало онова усещане за извисеност, пленило завинаги бъдещия архитект.
Година преди възложението от кмета за плана да бъде официален факт
(39), територията е покрита последователно с триангулачна и полигонова мрежа, като за направата на фиксажни пунктове са послужили здрави
чугунени водопроводни тръби. Нощем, от дома на инженера и началник
на техническия отдел излизала една команда с факли и инструменти,
като правели измерванията скрито от любопитните погледи. Денем се
нанасяли изчисленията и се извършвали само контролните замервания. За
съхранението на документа се полагат специални грижи - имало защитно
покривало, монтирано било отопление на павилиона, а от силното лятно
слънце го пазела зеленината наоколо. Планът е завършен през 1891 г. въпреки
огромната съпротива на жителите заради засегнати лични интереси. Пет
години по-късно, с малки корекции, е приет от общината. Започва изпълнението му.
Какви са били идеите на Шнитер за новия град? Достъпност, пропускливост, пространство, сигурност, благоприятна околна среда. Структурализъм? Новата система, обвита с железопътна дъга, има формата на
квадрат с 3 км дължина на страната - широки булеварди, отворени с равноотдалечени кръстовища, в ролята на пореста мембрана към бъдещите
предградия. В центъра на квадрата са трихълмието с възрожденския град
и османското градско ядро. Основната му ос по направлението ИзтокЗапад е реката с двата крайречни булеварда като основни артерии. Регулирането на реката е важен момент за покриване на риска от наводнения и
резервирането на засегнатите терени за нови предградия. Същевременно,
крайбрежните алеи са основни
зони за отдих. Главната улица е
другата ос, по посока юг-север,
разкриваща перспектива в посока
на планината, Егейско море, и
свързваща античния форум с
търговската част от османския
Идеен план за градоустройството на
гр. Пловдив, 1891 г., авт.: Й. Шнитер,
източник: Пловдивски общински вестник,
бр. 155, 1934 г.
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период. Предвидени са нови мостове и площади. Градините и парковете,
в системна свързаност от улични насаждения, са покривали огромен дял
от цялата територия. Отвоювано е пространство за улиците и за бъдещите находки под тях. Последователите на Шнитер определят благата,
които това дело донесло, като такива - за всички без разлика. За близо
четири десетилетия градът утроява жителите си, посреща бежанската
вълна след войните, а застроената площ се умножава четворно.
Само месеци след като военният инженер се е установил да живее в
града, там пристига и Пиетро Монтани. Пиетро е роден в Триест, кралство
Австро-Унгария, в 1829 г. Баща му - търговец, премества семейството си
в Галата-Истанбул още през 30-те, където, стъпил на два континента,
израства бъдещият художник-архитект. Не го подминават политическите борби за освобождението на Италия - като съратник на Гарибалди,
Монтани получава смъртна присъда от австрийците. (40) Младият живописец се образова в Академията за изящни изкуства в Париж, след което
веднага се завръща в Истанбул. Заедно със Саркис Байлан и Джорджо Кочифи
осъществяват проекта за комплекс от джамия, чешма, мавзолей, имарет
(благотворително заведение), библиотека и училището Pertev-Nihâl Valide
в кв. Аксарай. По е идея на майката на султана, затова и носи нейното
име. Предполагам, това е и една от причините, подтикнали Монатни и
целия му екип към този невероятен за историята на османската архитектура подход за изнасяне на интериорната декорация върху фасадата
– синтез от готически, ренесансови и барокови декоративни ефекти. (41)
Отново в съавторство, Монтани публикува значимо изследване, озаглавено “Отоманската архитектура”, където теоретизира основни области
в нея. Заема длъжността вицедиректор на османската обсерватория.
Причината тази енциклопедична личност да пристигне в Пловдив е
семейното му приятелство с д-р Георги Вълкович, дългогодишен професор
във Военно-медицинското училище в Истанбул. Вълкович е назначен от
генерал-губернатора на Източна Румелия за директор на земеделието,
търговията и обществените сгради. Поканата към Монтани е направена
по конкретен повод – преустройването на турската баня Хункяр хамам в
сграда на първото Областно събрание. Последно през 76-77 г. тя е служила
за затвор.
За прочита на гравюрата от френски художник, достигнала до мен
по неведоми пътища, ми помага издаваният от Христо Г. Данов вестник
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“Марица”, с направения по време на
довършителните работи (22.09.1879 г.)
коментар: “Куполът на тази сграда вече е
украсен с много хубави арабески и в четирите ъгъла на стените, могат да се видят
доста сполучливи алегорични фигури. Тези
фигури представляват закона, правосъдието, силата и мира. Ще има галерии,
трибуни, председателско кресло, всичко
необходимо за заседателна зала. Не би могло
да се направи по-добър избор и г-н Монтани,
архитект на дирекцията за обществена
дейност, се отличава със своята актив“Хункяр хамам след преустройството
ù от Пиетро Монтани в Областно
ност и своя интелект…” (42)
събрание на Източна Румелия през
Гравюрата възпроизвежда тържест- 1879 г. Източник: личен архив.
вения момент на откриването - през променения и остъклен отвор на купола пада
изобилие от дневна светлина, която се хомогенизира в сферичния свод и
се пресича с тази от фасадните прозорци. Членовете на законодателния
орган са прави, а многобройните слушатели са заели места на трибуните
и балкона, с преградни парапети, в контрастиращи на останалото класически пропорции.
Кое е накарало Монтани да се премести със семейството си тук и да
продължи работата си като главен архитект на областта, може дълго
да се гадае – дали това е било необятното творческо поле над руини от
минали епохи, по-добрият хонорар или възторженият и първичен тукашен
народ? Един от възможните отговори се открива в научния доклад на
Стефан Шивачев, отново извадка от статии на френски във в-к “Марица”
- “В по-голямата си част неграмотни, българските архитекти показват
завидно практическо умение и многовековна традиция. С голям интерес
човек на изкуството може да ги следва по отношение на методите, които
въвеждат на практика. Като система на строителство, техният метод
на работа е същият като този прилаган при изграждането на църквата Св.
София в Константинопол. Система от сводове, постигаща взаимно равновесие – ето основата на техния начин на изграждане…” В края на статията
авторът преценя съвкупността от способи и начини на строителство
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Пловдив в началото на XX в. Архитектурен спомен за
срещата между Йосиф Шнитер и Пиетро Монтани.
Източник: РИМ-Пловдив

като много развита наука, разработена от времето на Юстиниан. За да
се достигне до по-високи естетически резултати, е необходимо, според
него, единствено увеличение на общественото богатство и развитие на
професионалното обучение на народа. (43)
В тази конкретна насока работи Монтани през тези последни години
от живота си. За краткото време, подпомаган от арх. Оскар Льефе, той
проектира следните важни за социалната тъкан сгради: реконструкция
на стар чифлик в земеделско училище, областна болница под живописния
склон на Джендемтепе, казармени помещения, областен затвор, и нова
сграда на областното събрание, която се трансформира в библиотека.
Забелязва се стилова метаморфоза на архитектурния му език. Паралелно
с това, от първостепенна важност се очертава реализацията на обучителни програми за технически персонал – кондуктори, надзиратели, землемери, но най-вече - изработеният от екипа му публично-административен
правилник за пътеустройство на градовете и селата. Това са били норми
на европейско законодателство, влезли в сила преди тези в Княжеството
и изиграли важна роля в прехода към планиране от съвременен тип. (44)
Йосиф Шнитер и Пиетро Монтани се срещат в този град поне веднъж,
и времето на тази среща е запечатано в архитектурата на мястото ù.
Не без известна доза случайност, заради провала на един друг архитект
преди това, в периода 1883-84 г. на брега на реката, в непосредствена
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близост, се строят едновременно храм и гимназия. Двамата са автори
на съответните композиции. На черно-белия кадър пред мен, заснет десетилетия по-късно, ми изглежда така, сякаш тези две сгради, обляни в
светлина, водят разговор. Отправям се натам, за да чуя повече. Пътят
ми пресича някогашната шеваласова градина – изящен парк, изникнал за
броени месеци върху примесения с прах и кости почвен слой на запустяло
гробище. Авторът ù - градинар-ботаник, е бил вдъхновяваща личност и
за двамата архитекти. Монтани проектира дом за семейство Шевалас, а
пищните му оазиси са отразени в светлозелено в плана на Шнитер.
Попадайки в Капана, срещам Антоанета – архитект-урбанист, по време
на работно заснемане. Споделям моите лутания, знаейки за нейната главна
роля в спасяването на този квартал от реконструкциите през тоталитарните години. Тя ми пояснява със задоволство, че Шнитеровият план не
е приложен в тази му част и затова сега мястото така чаровно контрастира. Продължавам след булеварда към реката, доближавам двете сгради,
които търся, привлечен от мощния входен ризалит, издигнат внушително
над трибелон27 и завършващ с декоративен фронтон. Представителността се засилва от тройката прозорци бифории28, но с допълнителни
малки кръгли отвори – готическите внушения, подсказващи, че първоначално това е била Областната мъжка гимназия. Монтани е познавал
добре почерка на Шнитер от първата му обществена сграда – девическата гимназия, построена четири години преди това. Предметите с
класически форми, заровени в уличния прах, несъмнено са упражнили върху
двамата своето стилово въздействие. Лек мирис на смола се разнася по
улицата, обръщам се и виждам отворената врата на шнитеровия храм,
коренно променен в сравнение с фотографията. Решетъчните прозорци
от миналото са атомизирали светлината, оставяща свода върху пиластри
с йонийско-коринтски капители да “стои” във въздуха. Куполите, поставени на колони, се извисяват – още едно композиционно средство, свързано с естествената светлина. Насочвам се обратно към гимназията и
прекрачвам прага под високата арка. Служителите са любезни и ме съпровождат, за да я разгледам отвътре. През войните два пъти е била болница
и веднъж окупирана от Вермахта. Дебелият зид на стълбището от север

27
28

Троен вход-колонада (лат. три завеси).
Двустранен прозорец, с две арки и обща колона
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Пиетро Монтани. Областна мъжка гимназия “Александър I”, Пловдив (188385). Орнаментална композиция в учителската стая, днес - Актова зала.
Снимка: Константин Бобоцов.

е използван за светлинни кладенци, които приличат на огромни взиращи
се очи. Имало е и две реставрации - споделя жената до мен, след като
ми отключва някогашната учителска стая. Погледът ми остава вперен
във висящата градина на тавана, като обхожда ритмиката на орнамента,
вплитащ няколко стила и издаващ носталгията на Монтани по ранните
му творчески години. Бих го определил като орнаментална украса с фигурален елемент заради стилизацията на едно от растенията и символното
тълкувание на лъва. Доближавам се до прозорците, затъмнени с плътни
и леко разтворени завеси. Светлината през процепа и кръглия отвор над
него струи все по-ослепително…
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Другият в
огледалото:
“Теорема”
на Пиер Паоло
Пазолини
Чавдар Цветков
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еорема - това е спектакъл/зрелище или уравнение/задача. Преводите от старогръцки варират, но първоначалният, на “спектакъл”,
може да се свърже със заглавието на Пиер Паоло Пазолини (ППП ) “Теорема“
от 1968-та. За зрителя това е спектакъл, който се разгръща постепенно,
логически и емоционално - без излишна претенциозност, която би усложнила посланието му.
Филмът е смразяващ и обсебващ в достъпната си простота спрямо
зрителя и оставя достигналия до него пред въпроси за личното съществуване. Дори поглъщан в днешно време, в него могат да се припознаят
образи, зашлевяващи зрителя със своята настойчива спешност. Персонажите му са герои на своето време, но актуалността им към съвремието
ни е показателна за визионерския поглед на автора.
Тук не бих могъл да се занимавам с чисто идеологическото послание
на филма, а по-скоро ще се обърна към вложените от ППП хуманистични
идеи в него. Именно заради това е и нужно уточнението, че тези идеи в
творчеството на ППП винаги носят идеологически заряд и благодарение
на този заряд стават достъпни. Така у ППП се съчетава идеята за възвишения хуманизъм с идеологията,
която би могла да бъде инструмент за неговата реализация. Това
прави задачата на запознаващия
се с фигурата на Пазолини двойна,
тъй като, от една страна, той
трябва да открие в него автора хуманист и от друга да го разбере
през призмата на повлияния от
Грамши автор-марксист. Оформя се
проблематиката на преплитането
на различните идеи, на тяхното
отделяне и обяснение. Опитващият се да се потопи в неговото
творчество трябва да отчете
многопластността на конструкциите му.
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Употребата на тези стъпки, оформящи един общ методологически
път може да се приложи към всяка една идея, разгърната в рамките на
творчеството на Пазолини. Методът може да бъде приложен както към
основните теми в творчеството му, така и към неразглеждани до този
момент възможности.
С въвеждането на известна методологическа нагласа, в настоящия
текст си поставям за цел разглеждането на една относително непозната
и неизследвана конструкция в творчеството на ППП, откриваща се в неговата “Теорема” (1968г.). Темата за другия, за различния, неговата същност
и това, което се случва при срещата с него. Дали той формира толкова
настойчиво патоса на срещата или просто успява да отключи скритите
същности у срещащия го. Това е темата за Другия в огледалото, за обсесията или страха от Другия, разрушаващ или пък преоткриващ същноста на
личното съществуване.
Нова вълна и неореализъм.
С подписването на Парижките мирни договори29 освен всичко се
поставят епохалните крайни точки на много от старите тенденции светът на идеите във философията, културата и изкуствата трябва да
бъде прекроен. Старите изразни средства и обяснителни схеми са компрометирани. Появява се нужда от нови модели, от нови техники. В рамките
на поствоенното време Европа се превръща в поле на творчески експерименти. Формират се, избухват и затихват редица течения, които могат
да се проследят и в полето на киноизкуството.
През 1948 г. кинокритикът Александър Астрюк пише текст, озаглавен
“The Birth of a New Avant-garde: A Camera Stylo”, в който въвежда нов творчески път, а малко преди се е появил иновативният “Рим - открит град”,
задаващ един изцяло нов набор от техники за изобразяване. Киното
отхвърля традиционните консервативни сюжети, понякога изчерпващи се
с директното филмиране на парче литература, и се насочва към сферата
на социалния живот, на общественото случване и конфликтност. Авторът
се освобождава, излиза от сферата на собственото си творчеството и
се превръща в обществен критик, неговите творби стават трибуна за
29

В края на Втората световна война, вж. тук.
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изразяването на обществена позиция. Появяват се нови идейни линии,
отхвърлящи различните форми на авторитет. Поставят се нови въпроси
в полето на идеите, даващи ново отношение към дискурса на семейството,
взаимовръзките, отношенията и емоциите. Въпросите, заскобени до този
момент в рамките на табуто, избухват в различни форми. Оспорват се
институтите на църквата, нацията, семейството, брака. Появява се
и ново отношение към сексуалността и въпросите, които тя поражда.
Цялата тази идейна експлозия се разгръща през експеримента с различни
техники на изобразяване. Появяват се радикално нови творчески похвати.
Реалистичното и свръхреалистичното изобразяване са доминиращи. Изразяването на образите се лишава от приетата до онзи момент последователност, позволява се дефрагментацията или вглеждането в отделни
детайли, десетократното им увеличение или изваждането им от общия
контекст. Камерата може да прескача от позицията на свободната ръка
или да бъде монотонно неподвижна. Режисьорът играе със светлината и
музиката.. Всичко е позволено в рамките на експеримента и няма табуирани сюжети или техники, всичко е възможно.
ППП.
В контекста на тази творческа революция се вписва режисьорът и велик провокатор, Пиер
Паоло Пазолини. Личността му
е неразделно свързана с неговото творчество. Подчертаната биографичност в неговата
работа разкрива фрагментите,
изградили
философската
му
нагласа. Роден в Болоня, той е
повлиян от благодатния дух на
индустриялния център, част от
развития буржоазен италиански
север, противопоставящ се на
пасторално-провинциалния Юг.
Личностите на бащата и
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майката на Пазолини се появяват като фрагменти в творчеството му.
Фигурата на бащата, олицетворение на наследената класа, обремененостите на властта и посредствеността, се появява като архетипен образ
в изграждането на образи. Бащата на Пазолини е авторитарна личност,
наследила ограничеността на житейското си отношение от асоциирането
с корените си, произлизащи от дребен аристократичен род. Тази определеност обяснява и военната му кариера, която го обвързва с фашисткия
режим на Мусолини. Неговата отдаденост го прави приближен до Дуче,
особено след като успява да предотврати покушение срещу него. Това
затвърждава социалния му статус и диктува политическите му назначения. Семейството често се мести и с всяко ново място, младия Паоло
става свидетел на властовите злоупотреби на баща си, олицетворяващи
същността на режима.
За Пазолини времето, прекарано в гимназията, е дооформящо за неговата антикомформистка нагласа. Там той сблъсква религията и нейните
авторитети с чистата критика, произлизаща от знанието. Връзката му
с религията се откроява като сюжетна линия за творчеството му. Може
дори да бъде разглеждана като някаква форма на обсесия от спиритуализма
и философските явления, които религията трябва да обясни. Фигурата на
майката на Пазолини силно повлиява отношението му към въпросите на
религията. Нейният провинциален произход го дарява с пряк контакт с
религиозно настроените селски маси в Италия. Дълбоко набожни, свързани
със земята и труда, който ù отдават, те се обвързват с невиността,
достойна за библейско чудо. Чисти, непорочни и непринудени, за Пазолини
те са жертви на класовата борба и авторитетите, които ги виктимизират. Така се подчертава контраста между привилигироваността на
буржоазната класа и абсолютната невинност масата. За Пазолини тази
връзка е особена. В интервюто с Гай Флетли за Ню Йорк Таймс (45) той е
определен като “атеистът, обсебен от Бог”. Темата е основна за него и в
литературата, и в киното. Той вижда религиозните маси като жертва на
църковния авторитет. Въпреки това, за него църквата не е доминиращият
идеологически диктатор и той поставя над нея практическата власт/
сила. Но религията в творчеството му наистина се превръща в опиум за
народите. (46) Обща, консолидираща надежда за социална справедливост,
надхвърляща рамките на едно религиозно изповедание като католицизма.
За да консолидира тази образност, Пазолини завършва с образа на младата
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Дева Мария в “Евангелие по Матея”, в чийто образ се превъплъщава Сузана
Пазолини, майката на режисьора.
Образността на творческите похвати на Пазолини се допълва и
развива по време на неговото следване в Болонския университе и заниманията му с литература. Тази връзка е подчертавана многократно, както
отбелязва Алберто Моравия, (47) тъй като Пазолини преди всичко е поет,
глас на социалната поезия. Той я взима и оформя през лявата парадигма,
правейки скучноватото профсъюзно прокламиране живо, специално, дори
декадентско спрямо схоластиците. Това е напрежението между личността
на Пазолини като режисьор и като писател и публицист. Оттук и конфликтността на работата му.
В рамките на литературния опит не би могъл да скандализира с нова
образност след теченията на дадаистите и футуристите, но прехвърляйки
съществуващата в литературата образност в киното, той се превръща
в ново явление. Тази специфична черта - неговата литературоведска начетеност, го прави част от движението на новото следвоенно италианско
кино, за която Бертолучи казва: “реализмът не е за това да показва реалността на нещата, а как те съществуват.”
Друга основна тема на Пазолини са “проклетите на тази земя”, потиснатите и онеправданите. В романите си “Момчета на живота” и “Жесток
живот”, той поставя темата за класовата борба, водена в крайния
квартал. За лумпенизирания пролетариат, който сляпо следва идеологията и междувременно е виктимизиран от консуматорското общество,
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тъй като “настоящето ни отнема всяка възможност да бъдеш човек. Затова
настоящите “нови” демократични режими изземват реалността, нашата
специфичност, и я унищожават с пазара. Консумеризмът е истинският фашизъм.”(ППП).30 Романите му стават основа на сценария за филма „Безделник“,
преплитащ в себе си образи от следвоенна Италия и утвърждаващ основните теми за творчеството му - класовата борба; проблемите на собствената класата противопоставянето на индустриално развития Север
срещу пасторалния Юг; привилегированото буржоазно състояние и абсолютната невинност на провинциалния малък човек.
Пазолини не критикува едностранно. За него консервативната левица
е сляпа. Олицетворение на глуповато профсъюзно бръщолевене, част
от общия конформизъм, който той не понася. Залиняла, уповаваща се
едностранно на идеологията, тя крещи за лустрация спрямо предходния
режим, за сваляне на фашистките символи и за дистанциране от обвързаните с тях, без да осъзнава границите на собствения си “вътрешен
фашизъм”, (48) ограничаващ всяка форма на чувственост 31. За Пазолини тя
е тъпа и неразбираща факта, че класическите институциии на католическото образование са компрометирани и неестествени. Затова Пазолини
критикува буржоазията, лумпенизирания пролетариат, католическото
ограничаващо образование, семейството като реликва, фригидния брак и
всяко олицетворение на конформизма.
Тази критика може да бъде разбрана през един грамшистки опит
за тълкуване на Пазолини. Грамши може да използва модела за базата и
надстройката и да критикува идеологията 32, но не свежда критиката си
единствено до нея, той преодолява икономическия детерминизъм на Марксовите трудове и преразглежда концепцията за идеология като форма на
обществен договор. Според него проявлението на доминиращата класа е
продукт на съгласието в обществото, така то е един вид консенсус/хегемония. (49) Набор от общоприети схващания (безвъпросно дадени), които
формират обща културна рамка. За разлика от идеологията, хегемонията
е по-гъвкава и не така обвързана с икономическите ресурси. Отделните
класи, наред с икономическите си ресурси, разполагат и с културни и благоПазолини за консумистката цивилизация, виж тук.
Самият ППП е изключен от Комунистическата партия, заради неприкритата си хомосексуална ориентация.
32
Kато с-ма от идеи, която оформя деформирана представа за света, създаваща конструкции на фалшиво
съзнание и илюзорни представи за битие - според кого?
30
31
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дарение на тях могат да наложат хегемонията си, какъвто е случаят с
класовата борба в творчеството на Пазолини. Светът му е в непрестанна тактическа война, а идеологически тя може да бъде спечелена, ако
хегемонията бъде разрушена, чрез културна революция.
ППП използва тази схема за обяснение на съвремието си, която, заедно с
биографичната му определеност и поетичната същност, оформят тематичния обхват на творчеството му:

А иначе през 1968 г. се появява “Теорема”.
Семейство на индустриалец. Скрити под повърхността на ежедневното същности. Съблазняване. Страст. Изповеди. Преоткриване. Образът
на другия, различния. Всичко това се преплита в сюжета на филма.
В заможното миланско семейство на индустриалец виждаме завършени образи. Този на набожната домашна прислужница, дошла в града от
замиращото си малко селско стопанство. Този на сина, патриархалния
наследник, отдаден на спорта и идеята да удовлетвори изискванията на
семейството към него. Жената, превърнала се в красив трофей и изпълнила предназначението да създаде семейство, потъвайки в апатията
си към света. Този на малката дъщеря с многото различни занимания и
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хобита, затворена към света, но обсебена
от комплекса си на Електра. Бащата - преуспелият мъж, измерващ капиталовия си успех
чрез лимузината Мерцедес, голямата къща,
съпругата-трофей и дори болестта на
кралете (подагра). В тази галерия от образи
се появява един различен, който инициира
сюжетното случване. Образът се реализира,
без да конструира специфична идентичност,
той е амбивалентен по отношение на качествата си. Той ги предоставя безвъзмездно
на останалите образи. В образа се превъплъщава Терънс Стамп, който се появява в
семейството в една от началните сцени
без встъпление. Той просто е там. Със същата внезапност се откроява и
напускането му - докато семейството закусва, той получава телеграма,
че трябва да замине. Той не е част от семейството, а високо ценен и
обгрижван от всички гост. Въпреки това, за краткото време, прекарано
там, успява да отключи редица от събития, причиняващи разтърсващи
катарзиси у членовете на семейството, които водят до преосмислянето на житейските им пътища. Образът на Терънс Стамп е другият.
Не съдържа конкретна специфика, която да ни послужи за определянето
му. Той е ефемерен и изпълнен с различни качествени линии, обаятелен,
спокоен, красив, уверен, той е отзивчив към всички и се докосва до тях...
Филмът условно може да бъде разделен на три тематични части:
съблазняване, изповед и катарзис. Всички членове на семейството преминават през тях след досега си с посетителя. Те му доверяват съкровената си същност. Като при изповед, те разкриват своята прикрита под
конформистките наслагвания същност пред него, доверяват му я, а той я
запазва. Кой е той? Великият съблазнител, ангел, демон или божество.
В интервю за Ню Йорк Таймс, Пазолини казва, че зрителят е поверен
на собствената си чувствителност, за да прецени дали другият е Бог или
Дяволът. Той не се нагърбва с оценката за това, тъй като образът на
другия е специален, отличаващ се от нормалното, от общото. Затова той
се разглежда като всичко друго, отличаващо се от образите на членовете
на семейството, затова той е другият.
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Духовният момент в неговата святост се открива в сблъсъка му с
членовете на семейството. Той ги кара да изживеят ключовия момент
на справянето със собствената екзистенция. Това се разкрива през една
реабилитация на чувствеността през сексуалността. Дотогавашното
им отношение към сексуалността е доминирано от пуризма на конформистите, които Пазолини свързва с буржоазията. Така в рамките на обществото, работното място, семейството, образованието и личното пространство, темата за сексуалността е табуизирана по две линии. Първата
е чисто религиозна в измерението на греховността, а втората - в степенуването на личното щастие през призмата на благоденствието. То се
разглежда като второстепенно спрямо материалните блага и благоприличието, улесняващо увеличаването им. Затова спецификата на начина,
по който другият спомага катарзиса на членовете на семейството, е
показателна. Всички те имат афера с него. Те го желаят, съблазняват го и
задоволяват себе си сексуално с него. В известен смисъл, отдаването им
отключва себепреосмислянето им. То е върховата точка на техния екзистенциален катарзис, започнал със срещата с другия. “Върхова” тъй като не
моментът на физическия им досег e съществен, а срещата им с него. Тя е
спиритуална, тъй като той ги докосва и отключва същностния им заряд.
Всичко това първо се случва на домашната прислужница и нейното
битийно преосмисляне я отвежда извън света на класовата определеност. Тя напуска семейството след срещата си с другия, но при завръщането си в родното стопанство не се асоциира с досегашния си живот, а
се отдава на исихиаистично отчуждение спрямо съселяните си и преоткрива своята духовност, успявайки да извършва чудеса. Синът е вторият,
претърпяващ катарзис. След срещата си с другия, той се отдава на изкуството, което, погледнато през призмата на класовата му принадлежност, е деградационна яма, тъй като той напуска семейството, отказвайки се от предоставяните му блага, за да се отдаде на свободата на
твореца, неформиран от материалното начало. Синът и прислужницата
формират обратно пропорционално отношение спрямо идеята за успеха
на справянето с екзистенциалната криза. Те успяват да се справят с нея
и да я използват като положителен пример за награждането на живота
си. Пазолини дискретно задава йерархична скала за неговото измерване.
Прислужницата се е отдала на чистия спиритуализъм и се е откъснала
от материалното отношение, директно напускайки познаваемият свя на
166

кОлтура

себеподобните си, превръщайки се в светица. След нея се нарежда синът,
тъй като се отдава отново на духовно изживяване, но не напуска напълно
материалния свят, ами се отдава на чистотата на изкуството. Отвъд
това катарзиса, който преживяват майката и дъщерята, ги тласка към
необратима деградация. Майката преодолява апатичността си, за да
попадне в капана на плътските желания, докато дъщерята, вече развенчала ореола на бащата, сега се оказва неспособна да преодолее раздялата с
другия и ментално се срива, затваряйки кадъра с отвеждането си в психиатрия.
Промяната, която преживява бащата, е с противоречиво послание.
Филмът започва с документални кадри на работници и интервюиращия
ги журналист. Работниците са получили фабриката, в която работят,
като подарък от собственика. Проблематиката на промяната у бащата
се загатва в тези кадри с въпроса на журналиста, дали това ще промени
генерално облика на буржоазията, но на това работниците не могат да
отговорят. Тази линия се продължава в сцената, в която бащата прави
ретроспективното заключение, че животът му е бил доминиран от
собствеността, и се чуди какво би било, ако той я отстрани. Първоначалните кадри проследяват тази линия, тъй като той се отървава от
ролята си на собственик, подарявайки фабриката си, и се продължава в
сцената, в която той съблича дрехите си на Миланската гара. Аскетично
търсене на духовност, което се подчертава от скитането му в самотна
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пустиня (прашните склонове на вулкана Етна, които с френетичната си
поява по време на целия филм, загатват за края му). Въпреки изпълнението на архетипното разбиране за духовно извисяване (откъсването от
материалното и пустинното отчуждение, за да бъде отправен поглед към
себе си), филмът завършва с отворен край. Бащата се предава с вик. Този
крясък може да е олицетворение на душевно облекчение от освобождаването от кризата или да бъде безпомощен вик на отчаяние. Зрителят
отново е поверен на собствената си преценка, тъй като черният кадър
пада завесно и поставя края на филма.
Този отворен край би могъл да бъде обществено удовлетворящ и
донякъде безкритичен, ако не беше пояснението от ППП в рамките на
интервюто, дадено за Таймс. В него той разкрива, че филмът е със спиритуалистки характер и е критика на класовия модел.Тъй като посетителят
е духовно извисен, той по божествен път се докосва до семейството, но
само прислужницата успява да преодолее тази среща. За него тази среща
трябва да бъде осмислена през призмата на духовния багаж, но тъй като
класовата определеност и порядките ù са го заменили обсесивно със собствената си ценностна система, срещата със членовете на семейството не
може да бъде завършена. Те са неспособни да преодолеят нейния заряд,
тъй като отдавна са загубили въпросния си душевен багаж. От друга
страна, прислужницата не е част от класовата им детерминираност. Тя
не се определя през количествените признаци на материалното, тъй като
притежава духовността, подържана от провинциалната ù набожност и
това ù позволява да претърпи и завърши духовното си преобръщане.
Отношението към религията е строго определено. За Пазолини, дори
и другият да е осмислян като Бог, то той не е католическият. Религията
е осмисляна като несхоластична обяснителна система, близка до природното начало. Въпреки това, религиозното начало не може да бъде объркано
с друга естествена духовност, тъй като прислужницата е представител
на едно прединдустриално общество, в което доминираща обяснителна
схема е религията, изповядвана от официалната църква. Благодарение
на тази си характеристика тя може да се справи с душевния заряд на
промяна, носена от другия, за разлика от класово определените образи. В
тази линия се открива и критика, тъй като Пазолини не определя божествената същност на посетителя като католическа. Образът е просто е
сакрален. Този момент се откроява в съдбата на прислужницата, която след
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катарзиса си се самозагробва като един акт на мъченичество, обвързван
с католическата доктрина за превръщането на светците.
В тази образност другият има пасивна роля. Около него членовете
на семейството претърпяват преоткриването си. Той не го инициира,
те го съблазняват и го приласкават към телата си. Преоткриването,
реализирано през сексуалната тематика, особено у мъжете във филма,
се реализира през другия. Той е катализатор на откритието на скритата
им същност. Тази същност може да бъде разглеждана не като измяна на
оригиналната, а по скоро като нейно разкритие. Тук това може да бъде
осмислено и през сравнението с Кафковата метаморфоза, където насекомото е същността на търговския пътник и той бавно я открива. Тук
героите също откриват същността си чрез едно вглеждане в себе си. От
тази гледна точна на другия може да бъде гледано като на огледало, през
което срещащият го се оглежда.
Тази огледална същност на другия е плашеща за конформиста. Големият му страх е да не се преоткрие. Затова другият е страшен - той
може да донесе промяна.
“Теорема” е създадена в рамките на бурното време на събитията от
1968 г. и студентските сблъсъци в Париж. Пазолини може и да критикува протестите33 като не напълно осъзнати, но тази критика е свързана с неопитността на движещите тогава сили, така че може да се
отчете като добронамерена. Образът на Терънс Стамп се явява сякаш
като алтернатива. Например в сцените, в които майката търси заместител на плътското присътвие на посетителя, тя го открива в младите
студенти, които среща край университета. Другият наподобява тази
образност - млад, уверен и начетен, идващ от университета с книга в
ръка. Визуалната препратка към студентското революционно движение
осмисля темата за другия като огледало. Той може и да се припознае във
въстаналия студент, изправящ се срещу класовия конформизъм. В него
представителите на класата могат да се огледат и да припознаят себе
си.
И нима не става така, че, в рамките на революционния тласък на другия,
през 1968 г. се надига вълна, която променя конформисткото статукво?
Не като го унищожава, а като го кара да се припознае в него.
Поемата, посветена от Пазоли на студентите в Париж, критикува яростта им срещу полицията, тъй като
режима изправя класово онеправданите полицаи (просто работници) срещу масата. Това ги превръща в убийци
и създадената от това конфронтация между сблъскващите се сили, запазва властовото статукво. Виж тук.

33

169

тема на броя

Последиците от
социалния реформизъм
и общата природа на
реформизма
“Реформа или революция”,
глава V34
Роза Люксембург

34

Преводът от английски език е направен от marxists.org.
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първата глава се опитахме да покажем, че теорията на Бернщайн
снема програмата на социалистическото движение от нейната
материална база и я поставя на идеалистическа такава. Това има отношение
към теоретическата обосновка. Как се представя тази теория, когато
бъде приведена в действие? Формално погледнато, тя на първо четене
не се различава от практиката, следвана от социалдемокрацията досега.
По-рано дейността на Социалдемократическата партия се състоеше в
профсъюзна работа, в агитация за социални реформи и в демократизацията на съществуващите политически институции. Но разликата се
състои не в това какво, а в това как. В момента борбите чрез профсъюзи
и парламентарна дейност се считат за средствата, с които постепенно
се насочва и образова пролетариата в подготовката му за задачата да
вземе властта. Тъй като от ревизионистка гледна точка това взимане
на властта е едновременно невъзможно и безполезно, профсъюзната и
парламентарната дейност следва да се извършват само с оглед на непосредствените им резултати: за подобряване на настоящето материално
положение на работниците, за постепенното редуциране на капиталистическата експлоатация, за разширяването на социалния контрол. Така
че, ако не вземаме веднага предвид непосредственото подобряване на
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ситуацията на работниците - защото целта е, така или иначе, обща и за
партията, и за ревизионизма - разликата между двата възгледа е, накратко,
следната. Според настоящата концепция, социалистическото значение на
парламентарната и профсъюзната дейност се състои в това, че чрез тях
се подготвя пролетариата, т.е. създава се субективният фактор за социалистическата трансформация и нейното осъществяване. Според Бернщайн, профсъюзната и парламентарна дейност постепенно редуцират
самата капиталистическа експлоатация, премахват от капиталистическото общество неговия капиталистически характер и подсилват социалистическия му такъв или, с една дума, реализират обективно социалната
промяна. Ако изследваме въпроса отблизо, виждаме, че двете концепции
са диаметрално противоположни. От гледна точка на партията, в нея
преобладава представата, че, като резултат от профсъюзните и парламентарни борби, пролетариатът се убеждава в невъзможността чрез
тях фундаментално да трансформира положението си и достига до разбирането, че завземането на властта е неизбежно. Теорията на Бернщайн
изхожда от невъзможността за завземането на политическата власт,
за да може социалистическият ред да бъде постигнат единствено чрез
профсъюзна и политическа борба.
Според Бернщайн, социалистическият характер на профсъюзните и
парламентарни борби се състои във вярата в това, че те имат прогресиращо социализиращо въздействие върху капиталистическата икономия.
Опитахме да покажем, че това въздействие е изцяло въображаемо. Отношенията между капиталистическата собственост и капиталистическата
държава се развиват в напълно противоположни посоки, така че ежедневната практическа дейност на настоящата социалдемокрация губи, в
крайна сметка, всички връзки със социализма. Най-голямото социалистическо значение на профсъюзната борба и парламентарната практика е
в социализирането на познанието [die Erkenntnis-бел.ред] и съзнанието на
пролетариата, и в това, че го организират като класа. Щом обаче тези
борби се възприемат като средства за директната социализация на капиталистическата икономия, те губят не само приписаното им въздействие,
но същевременно и другото си значение: те престават да бъдат възпитателни средства за подготовка на работническата класа за завземането
на властта.
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Едуард Бернщайн и Конрад Шмит страдат от пълно неразбиране,
когато се успокояват с убеждението, че, макар и цялата борба да е редуцирана до работа за социални реформи и профсъюзна дейност, крайната
цел на работническото движение все пак не се губи, защото всяка стъпка
напред преминава отвъд зададените си непосредствени цели, а социалистическата цел е присъща като тенденция на самото движение. Това
със сигурност е вярно за настоящата тактика на немската социалдемокрация, тоест когато дадено упорито и съзнателно усилие за завземане
на политическата власт предхожда като пътеводна звезда профсъюзната
борба и борбата за социални реформи. Но ако това усилие се отдели от
движението и социалните реформи се превърнат в цел сами по себе си,
то тогава тази дейност не само не води до осъществяването на социалистическата крайна цел, ами тъкмо обратното. Конрад Шмит просто
се осланя на идеята за едно, така да се каже, механично движение, което,
веднъж започнато, не може да спре от само себе си, защото “апетитът
идва с яденето”, и работническата класа предполагаемо никога няма да
се задоволи с реформи, докато окончателната социалистическа трансформация не се е състояла. Тази последна предпоставка действително
е правилна и за това говори самата незадоволителност на капиталистическите реформи. Но заключението от нея би могло да е вярно само ако
беше възможно да се конструира непрекъсваща верига от нарастващи и
несекващи социални реформи, водещи от днешния капитализъм към социализъм. Това е, разбира се, чиста фантазия. Поради природата на нещата,
тази верига се чупи много бързо, а пътищата, по които движението може
да поеме от този момент насетне, са разнообразни.
Най-вероятно тогава ще се постигне изместване на тактиката в
такава посока, че с всички средства да се направят възможни практическите резултати на борбата и на социалните реформи. Веднага щом
“непосредствените резултати” станат принципна цел на дейността,
нешлифованата и безкомпромисна класова гледна точка, имаща смисъл
само доколкото предполага спечелване на властта, ще изглежда все повече
като препятствие. Следващата стъпка значи ще бъде възприемането на
една “политика на компенсация” - или политика на непочтените сделки
- една умиротворяваща и по държавнически хитра позиция. Но такава
нагласа не може да продължи дълго време. Тъй като социалните реформи в
един капиталистически свят могат да бъдат и да си останат само празни
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обещания, каквато и тактика да бъде приложена, логическата последица,
включително и в социалната реформа, по необходимост е разочарованието. До това тихо пристанище достигнаха професори като Шмолер и
компания35, които изследваха големия и малък свят, навигирайки в социалнореформистките води, за да изоставят накрая всичко това, щом като
така е угодно Богу. Не е вярно, че социализмът ще възникне от само себе
си и при всички обстоятелства от ежедневната борба на работническата
класа. Социализмът ще бъде следствие от изострящите се противоречия
на капиталистическата икономия и от разбирането от страна на работническата класа на неизбежността на снемането на тези противоречия
чрез социална трансформация. Когато, в духа на ревизионизма, първото
условие е отречено, а второто - отхвърлено, работническото движение
се оказва редуцирано до обикновен синдикат и до прост социален реформизъм и по силата на собствената си гравитация води до изоставяне на
класовата гледна точка.
Тези последици се изясняват и когато разгледаме ревизионистката
теория от още една страна и си зададем въпроса: какъв е общият му
характер? Ясно е, че ревизионизмът не стои на основата на капиталистическите отношения и не се присъединява към буржоазните икономисти в
отричането на съществуването на противоречията на капитализма. Той,
както и марксисткото схващане, по-скоро предпоставя в теорията си
съществуването на тези противоречия. Но, от друга страна - и в това се
Имат се предвид Густав Шмолер, Адолф Вагнер и Луи Брентано като ранни представители на Историческата школа в икономията* [Kathedersozialismus], които прокарвали буржоазно-либерални предложения за
реформи, сякаш са социалистически. Те искали да противодействат на влиянието на социалдемокрацията и
да преборят марксизма на идеологическа основа. Тази буржоазно-либерална насока в социалната политика се
появила в немските университети в последната една трета на XIX век и опитвала да предотврати навлизането
на работническата класа в революционната класова борба чрез прокарването на предложения за реформи и
социалнополитически мерки. Със своите социалнореформистки и държавно-капиталистически искания катедреният социализъм образува теоретичната основа на ревизионизма. [бел. нем. изд.]
37
През 1872 професорите Вагнер, Шмолер, Брентано и други провеждат конгрес в Айзенах, където с много
шум и за всеобща сензация обявяват целта си за въвеждане на социални реформи в защита на работническата
класа. Същите тези господа, иронично наречени от либерала Опенхаймер “катедрени социалисти”, веднага
формират “Сдружението за социална реформа”. Няколко години по-късно, когато борбата срещу социалната
демокрация се обостря, светилата на “катедрения социализъм” гласуват за удължаването на социалистическия закон. Иначе цялата дейност на сдружението се състои в целогодишни общи събрания, на които се
четат академични доклади върху различни теми. Освен това, сдружениетo е издадало над 100 дебели тома
върху икономически теми. Тези професори, които между другото се застъпват за неща като защитни мита,
милитаризъм и др., не са допринесли дори и на йота за социалните реформи. Накрая сдружението изостави
дори самите социални реформи и сега се занимава с теми като кризата, картелите и др. [бел. авт.]
35
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състои както същината на ревизионизма, така и основното му различие
от общоприетото социалдемократическо схващане - той не базира своята
теория на убеждението, че противоречията на капитализма ще бъдат
снети като резултат от логическите им вътрешни развития.
Теорията на ревизионизма заема междинна позиция между две крайности. Ревизионизмът не иска [да остави] противоречията на капитализма да узреят напълно и, достигнали връхната си точка, да бъдат снети
посредством един внезапен революционен обрат. Той иска да отчупи
острието им, да го притъпи. Така че противоречието, което съществува
между производство и обмен, следва да се притъпи чрез отлагането на
кризите и на формацията на предприемачески организации. Противоречието между капитал и труд се притъпява, като се подобри ситуацията
на работниците и се съхрани средната класа. А противоречието между
класовата държава и обществото трябва да се притъпи чрез засилен
контрол и демокрация.
Вярно е, че настоящата тактика на социалдемокрацията не се състои
в това да чака противоречията на капитализма да се развият до краен
предел и едва след това да се изчака тяхното преобръщане. Напротив, ние
само се позоваваме върху вече известната ни посока на развитие, като
обаче в политическата битка довеждаме последиците ù до краен предел
- в това се състои същината на революционната тактика. Така и социалдемокрацията се бори с митата и милитаризма без да чака техният реакционен характер да стане напълно видим. Бернщайновата тактика обаче
въобще не се опира на развитието и изострянето на противоречията на
капитализма, а върху притъпяването им. Той самият най-добре го определя, говорейки за “приспособяването” на капиталистическата икономия.
Кога такава концепция би могла да бъде вярна? Всички противоречия на
днешното общество са резултат от капиталистическия начин на производство. Ако е истина, че този начин на производство ще продължи да се
развива в посоката, която е поел сега, то тогава и неговите последици
трябва да продължат да се развиват, а противоречията му да се обострят и утежнят, вместо да се притъпяват. Възможността за смекчаване
на противоречията на капитализма предпоставя, че капиталистическият
начин на производство е възпрепятстван в развитието си. Накратко,
основната предпоставка на теорията на Бернщайн е застоят в капиталистическото развитие.
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Така обаче неговата теория се обрича сама и то двояко. На първо
място, тя манифестира утопичния си характер спрямо установяването
на социализма: отнапред е ясно, че едно блатясало развитие на капитализма няма как да доведе до социалистическа трансформация, и тук
намираме потвърждение на изложените от нас практически последици от
теорията. На второ място, теорията на Бернщайн разкрива реакционния
си характер по отношение на действително разгръщащото се бурно капиталистическо развитие. Така изниква въпросът: как можем да обясним,
или по-скоро характеризираме, Бернщайновия начин на мислене, имайки
предвид действителното капиталистическо развитие?
В първата глава показахме неоснователността на икономическите
предпоставки, от които Бернщайн изхожда в анализа си на съществуващите социални взаимоотношения (неговата теория на капиталистическо
“приспособяване”). Видяхме, че нито кредитната система, нито картелите
могат да се считат за “средства за приспособяване” на капиталистическата икономия. Видяхме, че нито временното прекъсване на кризите,
нито пък оцеляването на средната класа могат да се считат за симптоми на капиталистическо приспособяване. Но всички изброени детайли
от теорията на приспособяването, независимо от погрешността им,
споделят една черта, присъща за всички тях. Теорията на Бернщайн не
разглежда тези проявления на икономическия живот от гледна точка на
органичното им присъединяване към цялостното капиталистическото
развитие и взаимовръзката им с цялостния икономически механизъм, ами
по-скоро ги изкарва от контекста им и ги третира като disjecta membra
(разпръснати части) от една безжинена машина. Да вземем например
неговата концепция за приспособителния ефект на кредита. Ако считаме
кредита за саморасло по-високо стъпало в процеса на обмен, който е в
отношение с всички присъщи на капиталистическия обмен противоречия,
ние не можем да привидим в него някакво си механично средство за приспособяване, съществуващо извън процеса на обмен - точно както не
бихме могли да видим в самите пари, в стоките или в капитала “средства
за приспособяване” на капитализма. Кредитът обаче е едно не по-малко
органично звено на капиталистическата икономия на определен етап от
нейното развитие, отколкото са парите, стоките и капитала. На този
етап кредитът представлява неразделен елемент от зъбчатия ù механизъм, но и инструмент за унищожение, тъй като усилва вътрешните ù
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противоречия.
Това важи и за картелите и за усъвършенстваните превозни средства.
Същият механистичен и недиалектически възглед е налице в начина,
по който Бернщайн описва отсъствието на кризите като симптом на
“приспособяването” на капиталистическата икономия. За него кризите са
просто дисфункция в икономическия механизъм и ако те не се случат, то
механизмът би могъл да функционира добре. Но фактът е, че кризите
не са “дисфункции” в обичайния смисъл на думата, а по-скоро са такива,
без които капиталистическата икономия не може да се развива изобщо.
Ако действително на основата на капитализма кризите представляват
единственият възможен, и съответно нормален, метод за периодичното
освобождаване на противоречието между неограничената способност на
продукцията да се разширява и тесните граници на пазара, то тогава
кризите са органични проявления на капиталистическата икономия, представляващи неотделима част от нея.
В един “безпрепятствен” напредък на капиталистическата продукция
се крият по-големи заплахи за нея, отколкото са кризите. Това е заплахата
от постоянния спад в нормата на печалбата, произлизащ не от противоречията между производство и обмен, а от самото нарастване на продуктивността на труда. Спадът в нормата на печалба има изключително
опасната тенденция да прави невъзможна продукцията на малкия и средния
капитал и така да ограничава формирането, а оттам и разрастването
на нови назначения на капитала. Именно кризите, които представляват
другото последствие от същия процес, причиняват чрез периодичното
обезстойностяване на капитала поевтиняване на средствата за производство и застопоряване на част от активния капитал. Така те освобождават пространство за нови назначения на капитала и с това - за нов
напредък в производството. Следователно кризите се явяват средства
за повторното разпалване и разпространение на огъня на капиталистическото развитие. Тяхното спиране - но не временно, а пълното им изчезване
от глобалния пазар - няма да доведе до процъфтяване на капиталистическата икономия, както смята Бернщайн, а до нейното потъване в блатото.
Поради механистичния възглед, присъщ на цялата теория за приспособяването, на Бернщайн убягва както необходимостта от кризите, така и
необходимостта от новите назначения на малките и средни капитали.
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Затова и постоянното прераждане на малкия капитал му изглежда като
знак за застоя на капитализма, макар че всъщност е проявление на нормалното капиталистическо развитие.
Действително съществува и такава гледна точка, според която
всички от гореизброените феномени се виждат точно както са обобщени
от теорията за “приспособяването”. Това е гледната точка на отделния
капиталист, който възприема даденостите на икономическия живот така,
както достигат до него след като са били изкривени от законите на конкуренцията. Отделният капиталист действително вижда всяко органично
звено от икономическата цялост като независима единица. Освен това ги
разглежда единствено от страната на това как тези единици въздействат
върху него, отделния капиталист - затова и са прости дисфункции или
само “средства за приспособяване”. За отделния капиталист наистина
кризите са просто разстройства, а отмяната им му гарантира по-дълго
съществуване. За него кредитът е просто средство за “приспособяване”
на недостатъчните му производствени сили към нуждите на пазара. За
него също и картелът, към който се присъединява, наистина снема анархията в производството.
С една дума, теорията на Бернщайн за приспособяването не е нищо
повече от реторическо обобщение, направено от гледна точка на отделния
капиталист. Какво друго представлява обаче тази гледна точка в теоретичното поле, ако не присъщото и характерното на вулгарната буржоазна икономия?
Всички икономически заблуди на тази школа почиват именно на
погрешното разбиране, което бърка феномена на конкуренцията, видяна
през очите на изолирания капиталист, с феномена на капиталистическа
икономия като цяло. Точно както Бернщайн счита кредита за средство
за “приспособяване” към нуждите на обмена, така и вулгарната икономия
също вижда, например, в парите едно остроумно приспособително средство към потребностите на обмена. Тя търси в самите капиталистически
феномени противоотровата срещу капиталистическото зло, и вярва, също
както и Бернщайн, че е възможно капиталистическата икономия да бъде
регулирана. И, също като теорията на Бернщайн, в крайна сметка достига
до притъпяването на капиталистическите противоречия, до превръзването на раните на капитализма. С други думи, вулгарната икономия се
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свежда до една реакционна, наместо революционна, операция и с това - до
една утопия.
Следователно теорията на ревизионизма като цяло може да бъде
характеризирана по следния начин: това е теория на социалистическото
блатясване, вулгарно икономически обоснована чрез теорията за капиталистическото такова.
Превод от английски език: Станислав Додов
Съгласувано с текста на немския оригинал и редакция: Неда Генова и Ирина
Самоковска
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