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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Неохотният насилник

На стр. 2 На стр. 4 На стр. 6

Б
езкрайно уважавам все
ки, дръзнал да се зани
мава с изкуство и

култура у нас, бил той писател,
поет, актьор, режисьор, ху
дожник, музикант и прочие.
Със сигурност не е нито лесно,
нитоблагодарно, заплатенода
не говорим. Обаче наред с
възхищението и призна
телността, изпитвам и яд към
т.нар. български инте
лектуалци. Изпитвам раздраз
нение, гняв, разочарование
дори. Защото са все неразбра
ни, недоволни и обидени (да,
наясно съм, че това е често
срещана черта у тези хора, но
все пак…). Отделили са се в
нещо като елитарен клуб, гледат отгоре над
останалата част от обществото, не допускат ни
кого, стоят си на върха самотни, обърнали гръб
на света, защото той не ги цени и разбира. Не
участват в събития, освен ако не ги засягат пря
ко, че дори и от тези, които ги касаят, странят.
Обикалят от сутрешен блок на сутрешен блок
да обясняват как са притиснати до стената, как
получават мизерни заплати,как не срещат
подкрепаот странанадържавата.Идотам.

Винаги съм смятала, че това са личностите,
стожер на обществото, които задават дневния
ред. Тези, които първи посочват и осъждат несп
раведливостта, пошлостта, подритването на мо
рала и превръщането му в разменна монета. Но
сителите на промяната и корективът на
неправдата.Нонеби.Нашияткултуренелит все
стои някак отстрани, ангажиран предимно със
себе си и затънал във вътрешни войнии борби за
надмощие. Нашият културен елит допусна
чалгата да се наложи не просто като найпрода
вана и харесвана музика, но и като идеология
едва ли не, като начин на живот и пример за
подражание.Допуснана театралната сцена да се
играят постановки,чиито сюжет е поблизо до
предавания ала „Комиците“ или „Пълна лудни

ца“, отколкото е качествена драматургия.
Позволи да бъде натикан в ъгъла и да получава
жълти стотинки. А за да оцелява, рецитира кла
сическа българска поезия в услуга на цекомине
вата банка, снима се в клипове на фолкпевици,
участва в малоумни реклами, превежда тексто
ве, защото собствените му такива не стигат за на
същния, става водещ на разни халтури, участва
във „VIP Brother“ или свири/пее/рисува в
подлеза на Софийския университет. Ето затова
ме е яд на него  защото веднъж не се обедини и
не излезе да протестира срещу всичко това. Не
настоя за повисоко заплащане. Не заклейми
власттаиполитикатаѝпоследните години.Несе
изплю в лицето й, както тя го прави ежедневно.
Отделни хора го направиха, но не и цялата
общност, съсловието, заедно, като един, като
едноцяло.

Един човек обаче успя да промени това – обе
дини така разединената интелигенция и тя за
пръв път от много време насам заговори
едновременно, на общ език. Слави Бинев и
назначението му на поста председател на Коми
сията по култура и медии предизвика остра
реакция, каквато дори повторният избор на
Вежди Рашидов за министър не успя. Много

Въображаемо интервю

гневни отворени писма заваляха.
Последва протест, после и оставка
– но не на архонта, а на
АлександърМорфов, режисьор на
едни от найзапомнящите се,
въздействащи и качествени поста
новки в Народния театър.
Морфов залепи звучен шамар не
самонавластта,ноинаколегите си
от арт средите, давайки им пример
що е то гражданска позиция и как
се отстоява тя. За тази си постъпка
заслужава уважението и апло
дисментитена всичкини.

Тази година, между другото,
постановката му „Хъшове“ чества
10тата си годишнина. Речта, която
произнесе на юбилея на спектакъ
ла беше точно в духа на постъпка

та му от преди няколко дни. Хъшовете на
Морфов са не просто актьори, по случайност
получили роля в пиесата. Хъшовете наМорфов
са като хъшовете от Браила  те са идеалисти,
бунтари и чисти сърца. Ако сте гледали
представлениетo, знаете за какво говоря /нико
га няма да ми омръзне, явно и никога няма да
спра да се разплаквам всеки път, щом го гле
дам/.Неиграятпо задължение,играят сдушата
си, влагайки себе си в образите, че и повече дори.
Тези хъшове не само на сцената имат кауза, не
самонасцената себорят заБългария.Направиха
го и извън нея/ и извън нея успяха отново да ме
просълзят/ – обявиха, че ако Слави Бинев не се
оттегли от поста си, ще подадат колективна
оставка. Достойна постъпка, на която е способен
само единхъш.

Малко са съвременните хъшове, често не ги
чуваме и забеляваме между силиконовите
актриси и мускулестите актьори, подвизаващи
се на сцена „Биад“, които със сигурност преобла
дават. Обаче ги има – доказаха го миналата
седмица. Вече не съм толкова ядосана, а съм спо
койна –не е обречена българската култура,щом
хоракато тях са ощетукиреагират.

ДаживееБългария!

С голямата лопата

Х ъ ш о в еХ ъ ш о в е
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С голямата лопата – част ІІ
Н

овината за смяната на 24 от общо 28
областни управители може би ни
изненада, а може би не съвсем.

Свикнахме всяка власт, още незаела креслата
си начело на държавата, с голямата лопата да
рине оставените от предишната губернатори и
да назначава свои лица. Сигурно ни се струва
нормално, обаче далеч не е. Областният упра
вител следва да бъде независима личност, а не
послушник на партията във властта, под чиято
и зависимост попада и чиито интереси явноще
прокарва. Не знаем дори как очакваме той да
върши задълженията си съвестно и с изградена
стратегия и ясна визия – та неговият хоризонт
е в найдобрия случай 4 години – ако изкара
толкова правителството, което го е назначило.
Този подход, който се налага последните годи
ни, е далеч от децентрализирането на властта.
И не води до нищо добро. Да видим обаче кои
са новите титани. (Част 1 е публикувана в ми
налия брой)

Пазарджик – АБВ се на
мърда в стола чрез Тренда
фил Величков. Никаква
представанямамеимали сии
идея от областна адми
нистрация господинът – води
се журналист, продуцент и

редактор. Оглави и листата на партията в
Кърджали на парламентарните избори на 5ти
октомври.Едва 34годишен,Величков еминали
през партията столетница БСП – бил е в нацио
налния съвет на младежката формация. Инте
ресен избор, малко странен дори, но да не
подценявамемомчето.

Перник – за вярната си
служба към ГЕРБ и съ
вестната си работа като на
роден представител в два
мандата поста получава
Ирена Соколова. Тя бе и
кандидат за кмет на града,

но не успя да победи Росица Янакиева. Смята
се за близка до т.нар. „котараци“ – пернишки
те бизнесмени Иван Асенов и Богомил Гьорев.
За верните хора на партията винаги пост ще се
намери. Иначе по образование дамата е психо
терапевт. Няма как да приветстваме с фо
йерверки този избор,данопоне перничани си я
харесват.

Плевен – Ралица Добре
ва застъпва тук. Отново със
солидна административна
кариера – работила е години
в Министерство на земеде
лието, била е и директор на
Областна дирекция „Земе

делие“ в областта, общински съветник, дейна
герберка в района. По образование е
агроинженер. Беше атакувана от Митхат Ме
тин от ДПС в миналия парламент, че е назна
чавала без конкурси в дирекцията – около 24
човека, и че самата тя е заела поста, без да бъде

препитана. Дамата далеч не е чиста като сълза,
така че тук сме не с едно, а с три наум.

Пловдив – още един ка
дър, назначен от Близнашки,
запазва поста си. Това е Роза
лин Петков, бивш зам.
областен управител и зам.
кмет на града, а също и зам.
директор и главен счетово

дител на ВМЗ – Сопот. Има опита за
длъжността, да видим какще работи – радва се
и на симпатиите и подкрепата на колегите си,
остава да реализира многото проекти, които по
сочвакато своиличникаузи.

Разград – Петър Василев
поема. Икономист по обра
зование, получил тапията от
Академията в Свищов, Васи
лев е зам.директор на РЗОК
/Районна здравноосигури
телна каса/ в града и – о,

чудо! – общински съветник от ГЕРБ. Беше и на
трето място в листата им, с която атакуваха
Парламента тази година. На фона на други
това е поприемлив избор.

Русе – пак ГЕРБ. Стефко
Бурджиев, стара пушка,
заемаше този пост и преди
година. Дълги години е ка
дър на Министерството на
отбраната, после минава
към „Гражданска защита“

като ръководител на направление „Радиа
ционна и химическа защита“, преподава и в
Русенския университет. Беше кандидатдепу
тат под номер 5 за изборите на 5ти октомври.

Силистра – остава на
служба Стоян Бонев, също
назначен от служебния ка
бинет. Отново гърмян заек –
бил е на служба в „Митни
ци“ – Силистра, Главна инс
пекция по труда пак там;

образованието си завършва вСвищов. Районът
също не е от найпроцъфтяващите у нас и
трябва доста работа да се свърши, дано Бонев е
човекът за това.

Сливен – губернатор тук
вече е Димитър Сяров,
адвокат и юрисконсулт в Ре
гионалналния инспекторат
по образованието, неуспял
кандидаткмет от Синята
коалиция, общински съ

ветник, кадър на ДСБ и водач на листата им в
Сливен на парламентарните избори тази годи

на. Млад и кадърен е, поже
лавамему успех.

Смолян – Недялко Сла
вов ще седне на трона,
подвизавал се е като депутат
от квотатата на ГЕРБ в 41
вото Народно събрание,

тази година също се пробва, беше на второ
място в списъка им с кандидати за Парла
мента, бил е и зам.областен управител. Типи
чен избор на партията на Борисов, нищо осо
бено като заслуги няма, но пък не е късно да се
разработи.

София – тук е забавно.
Изборът на зам.председате
ля на Народна партия „Сво
бода и достойнство“ на
Корман Исмаилов – Весе
лин Панев, предизвика не
само недоволството на

Патриотичния фронт, които отново заплаши
ха, че ще оттеглят подкрепата си от правителс
твото, но и на тандема Кунева–Лукарски, кои
то пък се сърдят, че нито един от партията на
мадам Йес не се облажи с поста областен упра
вител (РБ имат 5, но нито един не е от Движе
ние „България на гражданите“). Двамата
лансираха за поста Стефан Янев, но не ги огря,
което доведе до поредна конфронтация в ре
диците на реформаторите. Пенев обаче не
отразява нападките и заяви, че няма да подава
оставка. Иначе той бе част и от ДПС преди да
се основе НПСД; води се психолог по образова
ние, занимава се с консултантска дейност, кого
и за какво консултира обаче не сме наясно.
Това напрежение найвероятно ще му пречи
да върши спокойно работата, за която е назна
чен, та му пожелаваме да успее да се справи.

Софияобласт отива при
бившия си зам.управител
Росица Тодорова. Освен че е
дейна последователка на
ГЕРБ, Тодорова е и директор
на начално училище в Годеч.
През 2011 година стигна до

балотаж за кметския пост в община Годеч, но
кандидатът на БСП я надви. Считаме, че има
далечпоподготвениотнея запоста.

Стара Загора е за ре
форматорите. Областен там
ще бъде Георги Ранов,
общински съветник от СДС,
инженер по образование,
работил и в „Марица изток“,
сравнително ново лице, кое

то се надяваме да върши работата си съвестно
в този прекрасен район.

Търговище – тук пак
ГЕРБ в лицето на Светлин
Бонев. Човекът е общински
съветник, икономист по та
пия, работи в сферата на те
лекомуникациите, пробва
се и за народен представи

тел. Не му върви и на Търговище, трети
областен за годината, дано поне един оставят
малко повече, за да опита да свърши нещо.

На поста в Хасково си остава Добри Бели
ванов, който го оглави през септември тази го
дина.Итой стар административен кадър, бил е
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България в сложната геополитическа
и геоенергийна стратегическа игра

Събин Танев

О
ще в часовете по география и история в
училище сме свикнали да чуваме фраза
та „България има кръстопътно географс

ко местоположение“. В много случаи този факт е
благоприятствал едниили други, добриили лоши
събития и явления както на територията на на
шата страна, така и на целия Балкански по
луостров. Балканите, разбира се, са изложени на
влиянието на геополитическите интереси на Ве
ликите сили от векове. Изключение не прави и Ру
сия, която още от края на 18ти век усилено се
опитва да налага влиянието си тук. Усилията ѝ са
възнаградени и тя получава правото да покрови
телства и защитава всички християнски народи в
територията на Османската империя. След поре
дицата от войни и битки за национално осво
бождение от Османската империя балканските
народи изминават сложен път на самоутвържда
ване, който в някои отношения все още не е за
вършил окончателно. Новата история на тези на
роди е спечелила на региона славата на „барутно

то буре“ на Европа.
След края на Втората световна война, Русия, в

лицето на СССР и Йосиф Сталин, найнакрая
постига заветната си цел – окончателно налага
влиянието си върху държавите от Балканите, с
изключение на Гърция, а в покъсен период и на
Албания. Това действие коренно променя разви
тието на балканските държави. Резултатите са ви
дими и днес – почти 70 години след края на война
та балканските държави все още се лутат по пътя
си към цивилизования Запад. Все още изпитват
огромни трудности в това да формулират свои
собствени геополитически стратегии и цели. За
това са принудени да бъдат част от стратегиите на
„поголемите“ участници в света на световните
международните отношения. Изключение не
прави и България.

Независимо че България е държавачленка,
както на НАТО, така и на ЕС, в последните 25 го
дини Русия не престава да играе важна роля при
формиране както на вътрешната, така и на
външната политика на страната. Един от инстру
ментите на Русия за това е енергийната й полити
ка. В световен мащаб започва да се използва все
почесто термина „геоенергетика“.

Дебатите за „Южен поток“ отново набраха
пълна сила след като президентът на Русия Вла
димир Путин обяви, че тръбите няма да минават
през България, а през Турция. Мненията за слу
чилото се се люшкат в двете крайности – от голя
ма победа за българската държава, до голяма за
губа за страната. Какво се случи всъщност? Каза
но накратко – Путин унижи България. България
не може да опази суверенитета си – твърди най
висшият представител на тази държава, която от
136 години насам носи основната отговорност за
деградирането и смазването на българския на
ционален суверенитет и достойнство. Същата
тази държава, която през последните 70 години,
благодарение на своите верни български прислу
ги, тъпче българската държавност, а заедно с нея
и българските граждани. Същата държава, която
с покровителство върху българската олигархия,

успява да усвои 2 млрд., без дори да положи
тухла върху тухла в Белене. Държавата, която
отново с помощта на българските си другарчета
създаде банка, контролираща българския сто
пански и обществен живот, чрез която договори
един Южен поток на тройно завишени цени, в
ущърб на българския народ и държава. Благода
рение на същата тази държава, днес всички ние
имаме да плащаме около 4 млрд. за банковия
крах. Понякога арогантността е сравнима само с
безкрайността.

Загуби безспорно ще има. Колко точно са те
обаче – никой не знае. Звучи много добре идеята
просто да врътнем кранчето и след това да пече
лим, без да правим нищо – само защото някакви
тръби преминават през територията ни. Но
какво би станало, ако Русия не натовари на
пълно Южен поток? Според първоначалните
планове потокът трябва да транспортира 30
млрд. куб. метра природен газ годишно, като
след време капацитетът да бъде удвоен до 60
млрд. куб. метра. Какво ще стане, ако САЩ и
други държави започнат да внасят в Европа по
евтин газ? Ако разработим собствените си газови
находища? Ако цената на зелената енергия
спадне драматично, който процес вече започна?
При всички тези евентуалности е твърде ве
роятно след десетина години Южен поток да се
превърне просто в едни тръби, по които не тече
нищо, а България да бъде на загуба от всичко
това. Разбира се, осъществяването на проекта би
имало и своите плюсове, но те щяха да бъдат за
сметка на намаляне на държавния суверенитет
на България и увеличаване на руското влияние у
нас. Защото Южен поток беше всичко друго, но
не и начин за намаляване на зависимостта на
България от руския газ. Не е лошо да си
спомним едно златно правило, благодарение на
което България все пак е оцеляла въпреки мно
гобройните опити на Русия да унищожи сувере
нитета ни и да ни принизи единствено и само до
руски троянски кон в Европа: Бойте се от заду
найците когато ви носят дарове!

Снимка: Andrew Magill

главен секретар на
областната администрация,
два пъти зам.кмет, зам.
областен, виден деец на
ГЕРБ заедно със съпругата
си. За поста се спрягаше и
през 2009 година по време на
управлението им. Е, 5 годи
ни покъсно го получи.

Шумен – Донка Иванова
е губернатор, отново кадър
на Борисов и компания,
отново трудила се като зам.
кмет, общински съветник,

директор на училище, дори и народен
представител в предходното Народно събра
ние. Тази година ѝ се размина за малко
повторното влизане в Парламента – втора се
мъдреше в листата на ГЕРБ, но я изместиха с
преференция. По калъп са кадрите на Бойко, с
една и съща биография направо.

Ямбол – нищо ново и тук,
стар областен, че дори и
зам.областен – Димитър
Иванов, подобно на ко
лежката си, също доскоро
шен депутат. Доста млад,
едва на 34, а вече нагази в

дълбоките води на политиката и още по
дълбоките на местната такава. От групата на
ГЕРБ е, тепърваще видим каквоможе.

Равносметката: 28 областни управители, 4
стари, 24 нови. От тях може да кажем, че 21 са
близки до ГЕРБ, 5 – за партньора РБ, 2 – за
АБВ. Повечето са стари муцуни, но има и
нови лица, заслужаващи доверие. Смятаме
обаче, че начинът да се назначават от Ми
нистерски съвет не е найправилен, защото
така се засилва зависимостта на местната
власт от централната и намираме за поредно
губернаторите да се избират от първата, не да
им бъдат спускани отгоре. #

Илюстрация: АтанасЧобанов
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От информацията, която
имам, оставам с впечатле
нието, че някой им мъти
главите на тези момчета и
момичета. Не е естествено,
не е характерно с такава
злоба и стръв да скачат
срещу доказан професио
налист и виден деец на
българската култура. По
вече от очевидно е, че ста
ва въпрос за партийно
задкулисие. Но аз съм
свикнал да ме атакуват и
не се притеснявам. Такава
е съдбата на големите – и
на гениален композитор
като Пикасо също са се по
дигравали...

Не мислите ли, че репутацията итъмното ви ми
нало може наистина да са причините за възмуще
нието им?
Това се дължи на евтините инсинуации, които ня
кои уплашени медии подхвърлят в публичното
пространство, за да демонизират образа ми. Мина
лотомиечистокато сълза –изпълнено слишенияи
себеотрицание.
Исмутренски побоища?
Отново митове, отново легенди. Тренирал съм тае
куондо, познавал съм тозионзи, посбил съм се с ня
коедруго поздраво момче и веднага ми лепват
етикет ,,мутра“. Вие не сте ли се бил намладини?
Не и смафиотски босове...
Ами ето! Малко са хората, на които им стиска да се
изправят лице в лице с престъпния свят и да се бо
рят за ценности и принципи. Но такива са българи
те – вместо да оценяват героите си, им искат
оставката.
Да зарежем това. Не мислите ли, че културната
общност реагира остро заради това, че сте
собственик на емблематични чалга заведения?
Какво лошоима в това,питам аз?Инвестирал съм в
найразвиващия се отрасъл на родната култура.
Чалга и култура не бяха ли антоними?
Казвате го вие, който не разбирате от култура,
колкото мен. Аз съм в тези среди вече над 20 годи
ни. Попфолкът е изкуство – модерно, зрелищно и
достъпно. Ако дървените старомодни глави в На
родния театър отказват да го приемат, толкова по
жалко за тях.Нека вървят срещубъдещето.Пъкда
видимкойще изчезне първи.
Да поговорим за медиите. Казвате, че ще работи
те за изкачването ни в класацията на ,,Репортери
без граници“ за свобода на словото, а същевре
менно щурмувате телевизии. Чудно ли е тогава,
че БНТиБНР ви бойкотират?
БНРиБНТ ги е страх от мен и има за какво. Някои
медии просто не разбират от блага дума. Поняко
га трябва да играе сопата. Нека им е ясно, че ще
посея свобода на словото навсякъде и с всички
възможни средства.

Хм, оставам с впечатлението, че не обичате ме
диитемного?
Харесвам тези, които контролирам аз. Другите са
шайка измамници.
Добре, зарежете медиите. Кажете кой ви предло
жи?
Ха! Защо изведнъж спряхте да разпитвате за Пеевс
ки, а започнахте да се интересувате от Бинев?
Вие сте на дневен ред в момента. Кой ви предло
жи?
Занимавате обществото с глупости. Проблемите на
културата свършиха ли, че всичко опря до едно
назначение? Казах вече – Валери Симеонов ме
предложи. Не съм се натискал, не съм се бутал...
Но Симеонов отрече и хвърли топката към Цве
танЦветанов?
ИЦветанов да е бил, това толкова ли е важно?
Цветанов обаче отрече.
Амието!Казах ви!Бил еВалериСимеонов! Защоме
карате да си противореча?
Какви са отношенията ви с Борисов? Преди го нари
чахтепрестъпник,а сегаподкрепятекабинетаму?
Да бъдем разумни – двете неща трябва да се
разграничават. Това, че подкрепям кабинета му,
не означава, че съм спрял да го мразя, дори
напротив – показва на каква висша саможертва
съм готов в името на България и в частност  на
нейната култура.
Но май нямате подкрепа от коалиционните
партньори? Кунева вече ви призова да си ходите.
Кунева ми има зъб още от периода ни в Евро
пейския парламент. Вероятно комплекси. Но спо
койно  всички в ЕК се смеехме зад гърба. Не ѝ
обръщайте внимание наКунева. Нека си приказва.
Радан Кънев също свали подкрепата си от вас и
каза, че го боли, задето културните дейци про
тестират.
Какво друго да каже единприятел наКунева?Боли
го Радан... Защоне каже какво го боли?
Ами Вежди Рашидов? Дори министърът ви бойко
тира?
Вежди все още е психически неуравновесен за вло
говете си в КТБ. Предлагам да не му обръщаме
внимание.
Значи все пак отказвате да подадете оставка?
Не виждам каквато и да е обективна причина, за
да го правя! Настроенията срещу мен могат само
да ме стимулират допълнително, а и нека го
признаем  българската култура извади небивал
късмет в мое лице. Да не позволяваме на ня
колко платени протестъри и заблудени артисти
да ме отнемат от вас, защото в световен план
трудно се сещам за поподходящ човек за поста
от мен самия. Аз съм крайъгълен камък за
българската култура! Какъвто е бил Бах за Ро
мантизма! Какъвто е бил Шекспир за
древногръцките трагедии! Какъвто е бил
Достоевски за класическата музика! Каквато е
Преслава за Прогресив рока! Какъвто е Божо
Лукарски за икономиката! Позволете ми да
извадя българската култура от дупката! #

Въображаемо интервю: Слави Бинев: Българската
култура извади небивал късмет в мое лице

Гн Бинев, задава се контрапротест във ваша
подкрепа...
Разбира се, разбира се... Въпрос на време беше кай
макът на културната ни общественост да се събуди
след тоновете незаслужена помия, които бяха
излети помен в последните дни.
Сред въпросния ,,каймак“ обаче попадат инте
ресни имена. Например на позабравената певица
Кристина Димитрова и на може би най
скандалния рок промоутър в България– бараба
нистътнаБГРОК , ИванЛазаров – Юзбашията.
Не ви разбирам накъде биете. И Кристина Ди
митрова, иЮзбаши са крайъгълни камъни в БГ му
зиката.
Но Юзбашията е печално известен с редицата не
състояли се концерти, които организира и хиля
дите завлечени с билети фенове. А сайтове като
,,Метъл катехизис“ редовно го уличиват в лъжа.
Моля, моля... Това, че примадони като Глен Хюз и
ДейвидКовърдейлне са оценилишанса,койтоим е
бил предоставен, си е изцяло за тяхна сметка. Ста
дионът в Перник не е лъжица за всяка уста. Колко
то до ,,Метъл Катехизис“ – не съм ги чувал, но ми
звучат съмнително. Обещавам да се заема с тях,
веднагащом свърша с БНТ.
От другата страна на барикадата сякаш седят
доста посмислени имена. Например режисьорът
АлександърМорфов, който ви нарече ,,самовлюбен
простак“?
Както вече казвах – аз съм олицетворение на съвре
менния хъш и като такъв не мога да се сърдя на
Сашо. Вижда ми се просто превъзбуден. Очаквам
като го пуснат кафетата да се покае и да дойде да
ми се извини лично.
Зад него обаче застана и цялата трупа на На
родния театър. Май няма смисъл да ви изброявам
за какви имена говорим? Или има?

Едно въображаемо интервю с действите
лен персонаж. ,,Поговорихме“ си с найна
шумялото име у нас в последните дни –
архонтът, каратистът, културологът –
Слави Бинев.

Източник: Facebook
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Центърът за култура и дебат
„Червената къща „Андрей Ни
колов“ в София затваря врати,

гръмнаха медиите и социалните мрежи
в последните дни.

Причината е, че Фондация „Гъливер
клиринг хауз“, която от 2001 г. стопа
нисва къщата,неможеда плащанаемай
къмМинистерството на културата.

„Червената къща“ е била доми ателие
на скулптора Андрей Николов. След
смъртта му през 1959 г. неговите
наследници я даряват на държавата с
условието там да се извършва културна
и обществена дейност. През 80те годи
ни наминалия век обаче тя е оставена да
пустее и се превръща в истинска разва
лина. През 2000 г. културното ми
нистерство найсетне обявява конкурс
за „стопанин“ на къщата, който да
развива в нея културна дейност без
наем, като в замяна на това я ремонтира
и реставрира. Подписан е договор с
Фондация „Гъливер клиринг хауз“ за
срок от 10 години.

Така „Червената къща“ се (пре)ражда
с пилотни две изложби  „Прополис“ и
„Духът намира тялото“, а днес в нея се
играят по няколко театрални представ
ления на седмица, провеждат се концер
ти, фестивали, дебати, постоянно има
изложби.

Междувременно обаче Народното
събрание приема промени в Закона за
държавната собственост и вече не се
предвижда опция отдаване без наем сре
щу стопанисване. Затова, след изтичане
то на предишния договор през 2011 г.,
министерството насрочва търг по новия
регламент и отново отдава пространс

Студенти
протестират
срещу външно

оценяване в
македонските

университети
МилаВасилева

М
акедонските студенти орга
низират нов протест в Ско
пие на 10 декември срещу

намеренията на правителството да въ
веде външно оценяване в университе
тите под формата на два държавни
изпита  след втората и след четвърта
та година на обучение.

Протестите срещу образова
телната реформа, за която още така
и не е много ясно как точно ще се
приложи на практика, се организи
рат от възникналата в края на
октомври неформална организация
„Студентски пленум“. Тя призова за
обединение на младежите и отправи
обвинения в корупция към ка
зионната студентска организация в
Македония.

На Международния ден на сту
дентите, 17 ноември, над 2000 младе
жи излязоха на протестно шествие в
столицата Скопие и бяха подкрепе
ни от помалки прояви в останалите
градове.

Македонското правителство в ли
цето на премиера Никола Груевски
обаче изрази недоумение по въпроса
защо протестират студентите и ги
успокои, че „външното оценяване“ е
всъщност чисто и просто „държавен
изпит“. Министърпредседателят
допусна също, че студентите са
подстрекавани от опозиционната
партия Социалдемократически съюз
наМакедония.

Междувременно, „Студентският
пленум“ получи подкрепа от анало
гичната неформална организация в
Сърбия „Студентски фронт“ и Асо
циацията на студентите от Балкани
те към университета „Джордж Ва
шингтон“. В писмото си до своите ко
леги в Македония от асоциацията
изразиха съгласие, че въвеждането
на външно оценяване би накърнило
университетската автономия, га
рантирана от Конституцията на Ре
публикаМакедония. #

твото на фондацията, но тя вече е за
дължена да плаща наем за него.

Творци и зрители започнаха популя
ризирането на онлайн кампания за спа
сяването на Центъра за култура и дебат
(http://www.peticiq.com/104397), която
за два дни събра над 1800 подписа.

„Преди да стане „Червена къща“ тази
сграда е била развалина. Сега е пълнокръ
вен, жив, идеално поддържан културен
център“, коментира във Фейсбук Неда
Соколовска, режисьор на Студиото за до
кументален театър „Vox Populi“. Премие
рата на първото вербатим представление
на студиото – „Невидими #1“, което поста
виначалотона сериядокументалнипиеси
на социално значими теми, се състоя
именно там, в „Червената къща“през 2011
г.

Призив да се обърне специално внима
ние на казуса отправи и поетът Манол
Глишев в речта си от стъпалата на На
родното събрание на протеста срещу
избирането на Слави Бинев за председа
тел на парламентарната комисия по
култура и медии, който събра стотици
интелектуалци на жълтите павета в сря
да следобед.

Министерството на културата на свой
ред остана обаче обидено от вдигналия се
шум, защото наред със „Спасете „Черве
ната къща“, публикациите по темата пре
дизвикаха и редица коментари, че затва
рянето на Центъра за култура и дебат е
провалисрамзаведомството.

От пресцентъра на министерството
възразиха срещу нападките, като
обясниха, че винаги са се старали да
подкрепят „Червената къща“, но в слу
чая не могат да не я затворят, щом
фондацията не може да си плаща наема.
Той възлиза на над 93 хил. лв. От тях
малко над 79.5 хил. лв. отиват в ми
нистерството, а останалите  за частния
съсобственик на сградата.

Стойността не можела да бъде нама
лена, защото така или иначе е най
ниската според действащия Правилник
на Закона за държавната собственост 
5.75 лв. за кв. м (общата площ на „Черве
ната къща“ е 966 кв. м). Отговорът звучи
окончателен.

Накратко казано, културата и
гражданите продължават да нямат
пари, а държавата продължава да не е
в състояние да направи нещо по въпро
са. Каква ще бъде съдбата на „Черве
ната къща“, ще проследим през
следващите седмици, а ние пък про
дължаваме да си задаваме въпроса –
защо не фалира БИАД? #

Творци и зрители в подкрепа на
„Червената къща“

МилаВасилева

ИИззттооччнниикк:: wwwwww..rreeddhhoouusseessooffiiaa..oorrgg
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5ти ноември беше Международният ден
за елиминиране на насилиетото срещу
жените (това на английски не звучи

толкова сковано, честно!) и началото на 16
дневна кампания, целяща да популяризира
проблема и да потърси решението му. Инициа
тивата приключва на 10ти декември, друг
международен ден (този път на правата на чо
века), защото жените също са хора (шокиращо,
знам) и е един от помащабните глобални
проекти на ятото международни организации,
които познаваш предимно като неразгадаеми
акроними.

Обзалагам се, че не си чул нищо по въпроса.
Не защото българските медии не го сметнаха за
достатъчно значителен, за да бъде отразен
(Дневник, Агенция Фокус, Дарик Радио,
Обекти.бг и няколко други пуснаха репортажи
по темата), а защото ужасяващите заглавия
(една от всеки три жени по света ще бъде жерт
ва на физическо или сексуално насилие през
живота си, всяка втора в ЕС се е сблъсквала със
сексуален тормоз, една от пет е била изнасиле
на), които неизменно съпровождат подобни
дискусии, имат завидното свойство да правят
проблема сензационен, и така – неизменно да
лечен и сух.

„Да бе, гадно е 22 жени да умират насилствено
всеки ден в Индия, ама това е тъмна Индия, брат,
тетаммрат катомухитака или иначе“.

„Е, всяка пета била изнасилена, аре стига, ся аз
изнасилил ли съм някой? Седя ли втъмна отсечка
в събота вечер с нож и карабинер, причаквайки не
коя заблудена да ми падне в ръцете? Не седя“.

„Тревожно е това, ама няма нищо общо с мен.
Това е нещо, което се случва другаде,на други хора, с
други нрави“.

Звуча, сякаш търся отговорност от хетеро
сексуалния (демек, не гей) мъж във всичките му
цветове и форми, знам. Иска ми се да не трябва
да е така – еднополовите двойки също невинаги

живеят в домашна идилия, а и всеки познава
поне една квартална лелка, която упражнява
властта си върху многострадалния си съпруг с
чехъл и тиган. Уви, мъжете, а не техните „нежни
половинки“, са отговорни за повечето (98%) от
гореспоменатите статистики. Да, дори в Бълга
рия (където, ако държиш на числа, всяка
четвъртажена еподложенана тормозудома).

И докато всички можем да посочим и, надя
вам се, осъдим крайни действия като изна
силване, придружено със зверски побой, или
цялата палитра форми на физическа агресия,
завършващи в линейка към спешното, само за
щото нечий съпруг е изревнувал от съседа, ня
кои от помалко очевидните признаци на наси
лие остават незабелязани. И това не е табу,
напротив – по въпроса се говори често и с
наслада. Защото си мислим, че не ни засяга. Че
остава навън, когато затворим вратата. Че не се
случва на хора като нас.

Грешим.
...
Не си изнасилвал, казваш? Никога? Иска ми

се да ти вярвам – да нападнеш и нараниш
незпознат в тъмното е нещо, което повечето от
нас не биха си позволили да направят, дори на
моменти да звучи привлекателно.

Правил ли си обаче секс с момиче, което е
било толкова пияно/надрусано, че да не е
съвсем на себе си? Знаеш какво имам предвид –
оклюмала глава, люлееща се походка, неспо
собност да създаде сложно изречение? Хммм?

„Е, глупости сега, това не е изнасилване –
казваш, – аз не съм я принудил!“

Сигурен ли си? Можеш ли с чисто сърце да
кажеш какво ѝ е минавало през главата, докато
си лежал върху нея, или как се е почувствала,
събуждайки се до теб сутринта с болки в слаби
ните, защото ти „не си поплюваш“? Само защо
то някойне крещи,не плаче и не се опитва да те
избута от себе си, не означава, че иска да прави

секс с теб. Само защото момичето е облечено
предизвикателно, не означава, че краката ѝ са
отворени за всеки дребен Казанова (или чаро
вен принц, ако имаш проблеми с идентифика
цията с негативни образи), който си поиска.
Много е просто – в момента, в който тя не е в
състояние (заради алкохол, наркотици, болест,
страх или по каквато и да е друга причина) да
потвърди със сигурност, че това, което се
случва, ѝ харесва, ти упражняваш насилие
върху нея.

Да ти вгорча хубавите ергенски спомени още
повече?

Насилие е, когато с хубавата кака от бара на
Слънчев се усамотите в бунгалото и след
известно време натискане тя ти каже, че не иска
повече, а ти, настоятелно и с нелека доза гняв, я
принудишда „довърши започнатото“.

Насилие е, когато приятелката или съпруга
та ти я боли глава, в цикъл е или просто не в
настороение, а ти се разкрещиш или изсъскаш
нещо злобно/заплашително, за да я накараш.

Насилие е, когато в претъпкания градски
транспорт пуснеш ръка на някоя непозната.
Или когато в празния градски транспорт избе
реш да седнеш до единственото момиче в купе
то и разпалено ѝ заобясняваш колко е секси,
пренебрегвайки очевидното ѝ неудобство и
притеснение.

Насилие, надявам се очевидно, е да зале
пиш шамар на жена си, когато си позволи да
каканиже.

Насилие е да я заключиш вкъщи, „за да се
успокои“, след като сте се карали.

Насилие е, когато счупиш на дъщеря си две
ребра, защото си я заварил в леглото с Иван от
съседния вход.

Насилие е, когато платиш на проститутка да
ти направи свирка на магистралата и ѝ го
завреш толкова дълбоко в гърлото, че да поси
нее и подбели очи.

Насилие е, когато с приятелчетата ти си ха
ресате някое момиче на улицата и настоятелно
ѝ подвиквате в продължение на 10 километра,

Неохотният
насилник:

неудобни съждения по
повод Международния
ден срещу насилието

над жени
ПетърБачев

(Продължава на стр. 7)
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карайки бавно до нея със смъкнати прозорци.
Насилие е да замериш циганката от кварта

ла с бирена бутилка, когато си подпийнал. Да,
дори и циганката да е била роденамъж.

Схващаш накъде бия, нали? Толкова много
малки жестове, които за теб са съвсем в реда на
нещата, простошега, „нищо особено“, или дори
комплимент (Бога ми, е*ати комплимента);
всички тези жестове отправят едноединствено
яснопосланиекъмжените вживота ти:

„Ти нямаш значение. Това, което искаш, няма
значение. Ти си или парче плът, кожа и изкустве
ни мигли, което искам да изчукам, или майката
на децата ми (която вече съм чукал, ха!), или
собствената ми майка (която не бих си признал,
че искам да чукам). Ти не си ми равна. Ти си
дразнител, обект на желание или обект на
присмех, но никога субект. Знай си мястото, за да
си нямаме проблеми“.

Което, за нещастие, е фийдбек, който женс
ката половина на човечеството получава отвся
къде, всеки ден, така че не се притеснявай, ако
не си твърде убедителен.

Чалгата не е особено оригинален обект за
критика, знам, но като сме започнали – пробле
мът не е в пошлите текстове или в ужасната му
зика, или непременно в индустриалните коли
чества силикон. Проблемът е в отъждествява
нето на успех и ценност на една жена с тялото,
устните, косата и сексуалната ѝ привлека
телност като цяло.

Когато Мария Илиева и онзи човекообразен
метил Криско издадоха „Видимо Доволни“,
изваждайки СЕМ от целогодишния им зимен
сън, тъжното не беше диалектът, референции
те към леки наркотици и лек секс или фактът,
че някой е готов публично да си признае, че би
пуснал на Криско. Тъжното беше, че в тази пе
сен, както в почти всяка друга, женската роля е
на трофей, намазно, „мятащо се“ тяло за показ
на аверите от махалата.

Учудващо ли е тогава, че е ежедневие малки
тарикати, чули този и още стотина подобни
текстове, да принуждават (често непълно
летните) си приятелки да правят секс с цялата
компания (също сексуалнонасилие, в случай че
не е очевидно)?

Когато не виждаш тялото като съд за ЧОВЕ
КА в него, крачката до отявлена агресия е
кратка и безсъвестна.

Обръщам вниманието ти към тази статия, коя
то преди време събра въображението на полови
ната ми приятели във Фейсбук (Предупрежде
ние: Лентата е изключително противен сайт, на
койтонепрепоръчвамдасе застояваш).

На пръв поглед – нищо необичайно: младо
то поколение отива по дяволите, дядо Вазов се
върти в гроба, малки момиченца си просят
секс. Стандартен ужас и безсилие. Няколко
основни въпроса, липсващи от коментара на
гца Аврамова:

(Продължава от стр. 6) Защо Валя (въображаемата героиня в дисто
пичното ѝ експозе) намира удовлетворение и
самоценност единствено в безразборния секс с
20годишни момчета (те са, естествено,
неустоими) и в леопардовите щампи от Терано
ва? Защо сме пошокирани от това, че няма
нищо против да прави анален, а не от това, че
единственият противовесен образ, за когото
авторката може да се сети, е националисти
ческа художествена измислица от преди 116 го
дини, чиято основна роля е саможертвено да се
грижи за двама млади мъже и да бъде обижда
на и презирана от други двама? Ако аз и ти сме
израснали в среда, където ни е втълпено, че
единственото, което можем постигнем в живо
та си, е да бъдем красиви, нежни и внимателни
към нуждите на мъжете си, нима сексуалната
разкрепостеност не е следващата логична
стъпка? „Така и така не ставам за нищо друго,
поне да припечеля малко капитал (социален,
сексуален илитвърд, в брой)“.

За това, разбира се, виновни сме всички, не
само мъжете от предишния параграф. Ви
новни са музикалните клипове, пълни със сво
боднозаменими коли и тела, и училищната
програма, където реално единствената женска
фигура е Райна Княгиня (която... тъче знаме,
докато историята се движи около нея). Ви
новни са псевдознаменитостите ни, които
различаваме само по цвета на косата (колко
Златки имаме вече?), и безбройните конкурси
за красота, които навсякъде по света са повод за
присмех, а в България все още имат някаква
стойност; и Евгени Минчев (не съм сигурен той
за какво точно е виновен, но е искрено проти
вен и това е достатъчно), и още, и още, и още.
Виновно е правителството (сегашното, бившо
то, следващото, няма значение), защото въпре
ки почти 25% жени в парламента (57ми сме в
света, което всъщност не е и наполовина толко
ва зле, колкото звучи), реалността е малко или
много тази:

Виновнo е ефемерното ни „общество“, което
успя да убеди близък за мен човек, че профе
сионалните й успехи нямат значение, след като
е навършила 30, освен ако не е омъжена или в

сериозна връзка, и че единственият начин да
поправи положението е да си купи цици. В слу
чай че те интересува – помогна.

Често цитирано мнение е, че класическият
феминизъм няма място в България, защото
нуждите на комунистическата петилетка изти
каха жените от дома към работното място така
или иначе. При все това професионалното
израстване все още е от първостепенна важност
и символ за успех само за мъжката част от ра
ботната ръка. „Нежната“ половина, от своя
страна, го прави по неволя и за 70% от заплата
та на колегите си мъже. Всяка жена, позволила
си да мечтае за повече от Мерцедес, къща на
Пампорово или корица на Плейбой, особено
ако е конвенционално хубава, с присмех бива
заклеймена като нечия курва/протеже (пресен
пример – всичко, което се изписа по медиите за
кандидатурата на ЕваПаунова за евродепутат).

Как очакваме мъжете да видят човека,
истинския мислещ, страдащ, мечтаещ, смеещ
се човек под сутиена, когато никой, НИКОЙ от
нас не учи дъщерите си как да го покажат?

Отплеснах се. И найвероятно те изгубих
преди няколко параграфа. Няма проблем, така
няма нужда дори да се преструвам, че знам как
да завърша този поток от думи дори щогоде
оптимистично. Иска ми се да вярвам, че следва
щия път, когато видиш пияно момиче да се
клатушка пред нощен клуб, ще извикаш такси,
ще я прибереш в тях и няма да се опиташ да
прекараш нощта с нея. Че когато един ден
имаш дъщеря, тя няма да е „принцесата“, а
„ученият“, „докторът“ или „политикът“ на
татко. Че след време ще можем да говорим за
насилието срещу жените по всяко време, а не
само когато ООН реши, че е уместно. Че ще
можеш да погледнеш статистиките в началото
и първата ти реакция няма да бъде #НеВсички
Мъже. Най вече ми се иска да вярвам, че числа
та в тях няма да са същите.

Уви, вярата днес е в ограничени количества и
на разпродажба в Теранова. Бягай, новата ти
кукла чака...

Източник: www.chovekbg.wordpress.com
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В
сяко добро момче заслужава услуга е
необичайна съвместна пиеса, напи
сана от Том Стопард под ръко

водството на композитора Андре Превен.
Според предговора в изданието на Грув,
авторът е поканен през 1974 г. от Превен
да напише нещо, което включва симфо
ничен оркестър на сцената. Въпреки че му
е даден картбланш, Стопард не може
веднага да намери подходящ обект за
творбата, докато не среща през 1976 г., съ
ветския дисидент Виктор Файнберг, един
от групата хора, арестувани по време на
мирен протест по случай нахлуването на
руската армия в Чехословакия през 1968.
Файнберг е обявен за луд и прекарва пет
години в руска болницазатвор. Докато е в
изгнание, той се бори за освобождаването
на Владимир Буковски – също дисидент,
хвърлен в затвора за разобличаване на
злоупотреби от страна на руските пси
хиатри. Стопард пише на Буковски: „Той
не е човек, който може да бъде пречупен
или смълчан.“ Стопард намира вдъхнове
ние и посвещава пиесата на Виктор
Файнберг и Владимир Буковски. Благода
рение на международна кампания, Бу
ковски бива освободен и изпратен на За
пад през 1976 г. Той присъства на репети
ция на Всяко добро момче заслужава услуга
през юни на следващата година.

Пиесата разказва за дисидента
Александър Иванов, който е затворен в
една съветска психиатрична клиника, от
която няма да бъде освободен, докато не
признае, че неговите изявления срещу
правителството са причинени от (несъ
ществуващо) психично разстройство.

„Докторът: Вашите мнения са вашите
симптоми. Вашата болест е вашето не
съгласие.
Александър: Никога не съм бил луд, и
лечението ми е варварско.
Докторът: Глупостта е нещо, което не
може да се излекува.“

В болницата той дели клетка с истински
шизофреник, който вярва, че има симфо
ничен оркестър, който тои дирижира.
Александър е посетен от лекар и от един
полковник от КГБ. Междувременно синът
му Саша има неприятности в училище за
ради баща си – учителятму се опитва да го
убеди в истинността на заболяването на
баща му.

„Учителят: Задържането се превръща
в семейна традиция”.
Саша междувремено се опитва да по

могне на баща си, но Александър
принципно обосновава мисията си в
търсенето на истината.

„Саша: Кажи им лъжи. Кажи им, че са
те излекували. Кажи им, че си им бла
годарен.
Александър: Как може това да е пра
вилно?
Саша: Ако те са зли, как може да е
грешно?

Всяко добро момче
заслужава услуга

ЕленаХамбарджиева

Александър: Помага им да продължа
ват да бъдат зли. Помага на хората да
мислят, че те не са чак толкова зли,
колкото изглеждат.
Саша: Няма значение, искам да си дой
деш в къщи.
Александър: А какво ще кажеш за дру
гите бащи имайки?“
Пиесата на Стопард създава една мета

фора за начина, по който руското
общество (оркестър) се управлява от ди
ригент. За истината и колко е важно тя да
излезе на яве в името на свободата. Георги
Марков разказва за пиесата в края на есе
то си „Израз на чувство за отговорност“:
„зад пиесата тук стои не само един талант
лив писател, но преди всичко една спра
ведлива човешка кауза. Стои истината.“
Пиесата рядко е играна поради
трудностите по постановката, която
изисква оркестър в допълнение към
актьорския състав. #
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