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Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Вестникът на активния човек

Протестр

Homo sacer

На стр. 2 На стр. 5 На стр. 7

Л
юбимото ни време от годината вече е
тук – прибрахме се по домовете си,
заредени с подаръци и добро настро

ение,чашите ни са пълни с вино инадежди, а
прословутите коледни чудеса на едни се слу
чиха, други си ги сътвориха сами, трети още
ги чакат. 2014 е събрала куфарите си и вече
нимаха за сбогом, а 2015 е готова да се нанесе
в живота ни. Започна се и с равносметките и
големите новогодишни обещания.

2014 не беше лека, няма какво да се лъжем.
Обаче в никакъв случай не е провалена годи
на – научихме много, преживяхме много, и,
както е модерно да се казва напоследък –
продължаваме напред! На фона на цялата
апокалиптична картина, която рисуват ме
дии и социални мрежи, ние видяхме и много
положителни неща, които ви представяме в

топ 50. Вярваме, че вие имате свой личен топ
50 – събития, емоции, малки хора, подарили
голямо добро и върнали ни вярата, че про
мяната е възможна, стига обаче да имаме
смелостта и желанието да участваме в нея.
Че променяйки себе си, нашия микросвят,
подобно на ефекта на пеперудата, променя
ме и картината около нас. Започнете с нещо
малко – хвърлете си за разнообразие фаса в
кошчето за боклук, а не през прозореца,
усмихнете се и поздравете съседа, поговоре
те с детето си, отидете на интересна диску
сия, включете се в някоя кауза /вижте
предложенията ни на 5та и 6та страница/,
подарете време.

Това е всъщност найценният подарък – да
дадеш време. И в навечерието на новата го
дина се обръщаме към теб, читателю, с този

#Подари добро

призив. #Подари време – на себе си. #Пода
ри време на близките си. #Подари време на
приятелите си – не във фейсбук, а в някое
кафене на чаша чай или бира. #Подари
време на децата си – не им купувай скъпи
подаръци, а ги чуй и опитай да разбереш.
#Подари време на някоя хубава книга. #По
дари време на стойностен филм. #Подари
време на нова пиеса. #Подари време да про
четеш интересна статия. #Подари време на
бабата, която сгушена в изветрялата си
шуба продава цветя в подлеза на метрото.
#Подари време на дядото с акордеона. #По
дари време на сърдитата продавачка. #По
дари време на съседите. #Подари време на
самотен възрастен човек. #Подари време на
дете, израснало без родителски грижи.
#Подари време на бездомно животно. #По
дари време на природата и прочети как да я
опазваш. #Подари време на снега навън.
#Подари време на вкусен обяд. #Подари
време на нова песен. #Подари време да
усвоиш нови умения. #Подари време да се
усмихваш. #Подари време да плачеш. #По
дари време да прощаваш, време да се изви
няваш. #Подари време да разбереш
различния. #Подари време да се вслушаш в
гледната точка на другия. #Подари време
да чуеш. #Подари време да се влюбиш.
#Подари време да се запознаеш. #Подари
време да опознаеш. #Подари време да по
могнеш. #Подари време да подадеш ръка.
#Подари време да вярваш. #Подари време
да мечтаеш. #Подари време да обичаш.

Весели празници от целия ни екип! #Пода
ряваме време, подари и ти! Идо нови срещи.

:)

#50 позитивни неща от 2014 г.

#Подари време

Снимка: NASA/iss040e098804, http://goo.gl/rX1gFc, CC BYNC 2.0

България снимана от борда наМКС, експедиция 40
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Снимка: ТихомираМетодиева

#50 позитивни неща от 2014 г.

1. Доброволците от наводненията – за 2014 г.
доброволците бяха това, което бяха протестиращи
те за 2013 г. – изненадващият светъл лъч в безкрай
ното и отегчително мило родно море от тиня. Този
път и в буквалния смисъл. За армията от ухилени
млади хора, въоръжена с кофи, лопати и ботуши,
каквото и да се каже, ще е малко. Затова няма и да
казваме нищо, освен че по някакъв необясним, зага
дъчен и уникален начин успя да замени отчаянието
с надежда тогава, когато беше найнеобходима.
Шапкидолу за това.
2. Дарителите – часове след бедствията, докато ми
нистрите още си уеднаквяваха версиите, из страна
та със завидна бързина се нароиха дарителски
пунктове. Последва смайваща вълна от благотво
рителност, включително и от чужбина, която не е
спряла и до днес. Хора, фирми и организации по
могнаха безвъзмездно и поне малко ни обнадежди
ха, че страната ни не е съставена само от озлобена
самоизяждащасе сган.Шапкидолуи за това.
3. Оставката на Орешарски – „ти закъсня ужасно,
ужасно закъсня“. Но подобре късно, отколкото
още покъсно. Найдългоочакваното и бленувано
събитие през последната година все пак се състоя.
Не като резултат от протестите обаче, а щетите от
въпросното забавяне в момента ги измерваме в ми
лиарди. И все пак да видиш гърба наПацо и компа
ния не може да не ти докара въздишка на облекче
ние.Особеноако си вменяем.
4. Падна ограничението за работа за българите в
границите на ЕС – английският премиер Камерън
със сигурност получи няколко вътрешни кръ
воизлива в дните преди 01.01.2014 г. в очакване на
източноевропейското цунами от голи, боси, озвере
ли от глад имигранти. Такова, разбира се, не се
състоя. Английската икономика някак оцеля. Сво
бодният трудов пазар в рамките на ЕС обаче е вто
рата ни найголяма крачка към Европа след отпада
нето на ограниченията за пътуване и разкрива куп
новивъзможности,особенопредмладитебългари.
5. Рекорден брой секции в чужбина за парла
ментарните избори – месеци къртовски труд, зара

зителен ентусиазъм и завидна организация от стра
на на различни граждани и организации доведоха
до отварянето на над 400 изборни секции зад грани
ца. Пожелаваме си натискът им да се усили по посо
ка и на електронното гласуване и на сформирането
наотделенизбирателенрайон за гласовете отвън.
6. Фалитът на КТБ – техническифалитът на банка
трудно може да се причисли към добрите новини.
Съмнениятакаквакухапирамидаицъкащабомбае
КТБ обаче се потвърдиха, затова вероятно и фали
тът просто е трябвало да се случи, при това
възможно найскоро. А покрай него се насладихме
на ярко лъсналите огромни зависимости от очаква
ни и не толкова очаквани посоки. Появи се и
(не)изненадващ раздор между двамата найголеми
задкулисни играчи, завършил с изгнанието на Цве
танВасилев вБелград.Всенеща, за коитоникойне е
подозирал,че са възможни годинапорано.
7. Оттеглянето на Слави Бинев – родната ни
културна общност се считаше за мъртва и
безвъзвратно разделена, но изведнъж се събуди и
показа зъби.ИмакарченитоКомисиятапокултура
има кой знае какви правомощия, нито заместници
те на Бинев са за хвалене, фактът, че културните ни
дейци сами успяха да си извоюват премахването на
подобно компроментирано лице, говори много. И
показа, че обществото ни все още има санитарен
минимум,накойтодържи.
8. Турнето наПайнер се издъни – (НЯХНЯХНЯХ
НЯХ НЯХ!!!) Карнавалът на простотията тази годи
на изненадващо остана без аудитория, а единстве
ното попразно и пусто нещо от стадионите на
концертите бяха главите на чалга певачките.
Въпрос на време беше силиконът да се спука.
Предстои да разберем дали това е временно явле
ние или напротив – началото на избавлението. На
дяваме се в близкото бъдеще да танцуваме върху
гробаинаСинСитииБИАД.
9.МиленРусков спечелиЕвропейската награда за
литература – сред 13те лауреати на тазгодишната
Награда за литература на ЕС има българин. И ма
кар че обществото сякаш не му обърна необходи

мото внимание, признанието за милата ни рòдина
действително е огромно. Особено на фона на
хвърчащите коркови тапи из разни брюкселски
ресторанти.
10. Кризата в БСП – БСП не за първи път се дъни
на избори, но този път го направи с такъв гръм и
трясък, че ушите на много червени функционери
навярно още пищят. За капак се появиха АБВ и
Движение 21, които успяха да разцепят левия
електорат след дълги години единство. На предсе
дателското кормило пък застанаМихаилМиков, с
което пропаднаха и всякакви надежди, че на По
зитано може да настъпи някаква модернизация
или положителна промяна. 2014 г. има всички
шансове да остане в историята като началото на
края за партията столетница.
11. Станишев емигрира – ироничното е, че накрая
дори в собствения му лагер едва ли остана някой,
който тайно да не симечтаеше да го види с куфари
те. След като повече от успешно загроби и прави
телството,ипартиятаси,наклетиялидернаПЕСне
му остана друго, освен да подвие опашка и доста
унизително да емигрира в посока Брюксел. Оттога
ва не му се чу името и не му се видяфизиономията.
До свидания, товарищ! Не ни липсваш изобщо. И
моляте,моляте,не се връщай.
12. Провалът на Бареков – едва ли има трезво
мислещ човек у нас, който да не е изпитал поне
мъничко перверзно задоволство от грандиозния
провал на ББЦ. Чичо Цецовата барака беше
нещо като краен тест за нормалност на нацията.
Успокоителното е, че научнофантастичните тео
рии, тоновете долнопробен популизъм, грандо
манските обещания и многомилионните кампа
нии все пак се оказаха недостатъчни за нещо по
вече от минимално присъствие в парламента.
Усещайки, че корабът потъва, няколко от
основните фигури в партията вече се изнесоха
предвидливо. Чакаме го да потъне напълно и да
забравим за него час поскоро.
13. Опитът за цензура над фотографите не успя –
в началотона годината правосъднотоминистерство
направи доста нелеп опит тенденциозно да крими
нализира фотографирането на обществени места.
Из проектите за нов Наказателен кодекс се мъдре
ше точка, предвиждаща година затвор за всеки фо
тограф, снимал обект без неговото изрично съгла
сие. Което автоматично поставяше извън закона
всякакви снимки от големи обществени събития –
концерти, мачове, (кашлюк)... протести. След
острата реакция скандалното предложение на
бързоотпадна.Точка за гражданскотообщество.
14. Спирането на Южен поток – дали щеше да е
полезен или не за българската икономика така и не
се разбра. Със сигурност обаче се разбра, че около
него мирише на развалено – тайни договори, ло
бистски законови поправки, издаване на разреши
телни за броени часове, подаряване на стотици де
кари земя на инвеститорите и още, и още, и още.
Фактът,че подобномногомилиардно задкулисие не
се състоя,можесамоданирадва.
15. 15/15 – тук думите не стигат. Иманеща, които не

(Продължава на стр. 3)
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се купуват с пари. Например чувството да видиш
как майсторката на новия Изборен кодекс – Мая
Манолова – е халосана по главата от собственото
си творение – преференцията. Или как младото
бъдеще на социализЪма – световноизвестната
мислителка Достена Лаверн, остава зад борда.
Или как многоуважаемият лидер на ПЕС е безми
лостно ударен в земята от чудото на природата и
политиката – Момчил Неков. Или как найсилно
то оръжие на БСП – неинформираният електорат
– изведнъж се обърна срещу тях. И така можем да
си продължим цял ден... И други партии „постра
даха“ от преференцията, но насладата и злорадо
то задоволство, които изпитахме при вида на
обърканите физиономии на Позитано, трудно мо
гат да бъдат изместени.
16.БоянПетров –на 31юлитази годинаалпинистът
ни се превърна в първия българин, изкачил втория
по големина връх в света – К2. А същевременно ста
на и първият ни сънародник, видял сметката на 3
осемхилядникаврамките самона един сезон.
17. Кристалина Георгиева – въпреки циничните на
падки от собствения лагер, липсата на единна
подкрепа и песимистичните прогнози българският
еврокомисар се сдоби с изключително отговорен
ресор – бюджет и човешки ресурси. Това означава,
че Кристалината ще отговаря за целия бюджет на
ЕС, възлизащ на близо 140 млрд. евро годишно.
Страхотно признание за нея и неочакван успех за
външнатаниполитика.
18. Награди от ученически олимпиади – родните
ни ученици отново овършаха челните места из
различни международни олимпиади. Противно на
хаоса вМОН.
19. Падна таксата за предсрочно погасяване на
кредити – след дългогодишни мъки чудото се
случи. Наказателна такса за предварително пога
сяване ще има само в първите 12 месеца и тя ще е
в рамките на 1%. На 366тия ден ставате напълно
свободни да си погасите предсрочно кредита, без
да плащате и стотинка.
20. „Денят на кървавите венци“ – късо
метражната анимация на Димитър Димитров
спечели първото място на фестивала Hollywood
weekly в Лос Анджелис и даде сериозна заявка за
оскарова номинация.
21. Шарените паметници – ПСА започна да си про
меня цвета през ден. Дотолкова, че чак стана до
садно. През февруари обаче бе извършена една от
найсмислените акции – паметникът осъмна в цве
товете на Украйна. Това се случи в найнапечения
момент от Майдана. Напрежението ескалира,
властите стреляха на месо по протестиращите, све
товната общност бе настръхнала, а Външно ми
нистерство за пореден път не знаеше къде се нами
ра. Снимката от боядисания паметник обиколи све
товните агенции и изрази в пъти подобре
позицията на обществото, отколкото уклончивото
бръщолевененаВигенин.
22. „Червената къща“ оцеля – центърът за
култура и дебат заяви, че затваря врати, защото
не успява да плаща непосилния наем от около 80
000 лв. на година. След граждански натиск и
обществено недоволство държавата найнакрая
излезе от познатата си апатия и се оказа, че реше
ние все пак може да се намери.

23. Паметникът на Георги
Марков–единголямпропуск
бепоправен,аСофиясе сдоби
с един от найсмислените си
паметници. От онези, които
едва ли някой дори ще си по
мислиданарисувасъсспрей.
24. Акция „Да изчистим пла
катите по Раковски“ – някой
(очевидно невменяем) беше
налепилпредизборниплакати
(на един друг невменяем)
върху изрисуваните с графи
ти електронни табла по ул.
„Раковски“. Малка група
ентусиасти (извънредно вме
няеми) обаче се организира
чрез Facebook и с четки и
парцали за пореден път спаси
честтанароднатакултура.
25. Тролгейт – след
разследване на „Биволъ“ се
потвърди публичната тайна
– партиите ползват услугите
на платени интернет писачи,
които да манипулират
общественото мнение в мре
жата. При това им плащат
доста добре и по всяка ве
роятност с европейски сред
ства. Дори бе създаден огро
мен списък с акаунти на
т.нар. „тролове“. Разбира се,
наказани или подведени под отговорност няма да
видим никога, но е хубаво, че подобни нечистотии
изплуваха на повърхността.
26. Подкрепата за бежанците – редом с телените
огради, нечовешките условия в лагерите,
„гражданските“ патрули на Расате и изцепките в
село Розово и Ковачевци, слава Богу, се намериха
свестни и нормални хора, които чрез различни ини
циативи, кампании и дарения да окажат подкрепа
набежанците.
27. Фонтанът на бул. „Витоша“ ще бъде демонти
ран – странният мутирал водомер, предизвикващ
втрещени погледи в средата на „Витоша“, ще бъде
премахнат. Вероятно найсмисленият архитекту
рен ход на столична община след взривяването на
Мавзолея.
28. Паметникът пред НДК също ще бъде де
монтиран – купчината стърчаща арматура и ро
нещ се цимент пред НДК също ще изчезне най
накрая, а столицата ни ще стане с една идея по
приятно място. Първоначалният замисъл да бъде
преместена в Южния парк не срещна одобрение и
единствено скулптурите от паметника ще бъдат за
пазенивмузей.
29. Протестът на студентите от чужбина –
първият такъв всъщност беше навръх Коледа ми
налата година, но в началото на 2014 г. се повтори
пак. Пълният площад с млади, активни, готини и
усмихнати хора, на които очевидно им пука какво
се случва тук, въпреки че живеят, учат и работят в
чужбина, емного,много запомнящасе гледка.
30. Движението АнтиЛафка – заформящият се
гигантски монопол срещна неочаквана съпротива –
сдружения на малки и средни търговци, инициати

ви като „Не купувай от мафията“, Facebook групи,
стикери и пр. Някои общини успяха да удържат на
тиска и не допуснаха Lafka въпреки многократните
опити. Негласното покровителство на държавата
над оранжевите павилиони засега продължава. Ще
видимдокога.
31. Петър Василев пропуснаМондиала – една епо
ха си отиде (и то за добро), а футболните фенове в
България със сигурност спряха да натискат толкова
често бутона „mute“. Край на „поредните
футболни драми“, „кожените кълба“, „неприятни
те ситуации“. Край на чичковските раздумки с Ру
мен Пайташев директно в национален ефир. Край
на сухата статистика и приспивния тембър. Макар
че и от другите коментатори в БНТ има какво да се
желае, Мондиалът със съгурност беше доста попо
носим. Адмирации към телевизията, че заложи на
младитекадри.
32. Резилът на социологическите агенции – да си
професионален социолог и да сбъркаш изборни ре
зултати сдвуцифренпроцентразликаозначаваили
че си безнадеждно некадърен, или че обслужваш
нечии интереси. И тъй като почти всяка агенция
„бъркаше“процентитепоразличенначин,някакот
само себе си се разбра кой социолог на коя партия
принадлежи. Безценно! Вероятно ако направят
проучване за доверието към себе си,щесе окаже,че
вече никой не им вярва. Не че някой ще повярва и
навъпроснотопроучване...
33. Лудогорец вШЛ – Crazy Forest влязоха в лигата
на богатите. Ито така влязоха, че на практика прео
бърнаха представите на съвременнияфутбол за по
ливалентните играчи – Козмин Моци по всяка ве
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златното момче не само
на българския спорт, но
вероятно и на световния
тенис. Стискаме му палци
да ни радва и през новата
2015 г.
37. Сани Жекова – ако
Гришо е звездата, то
Сани е слънцето на
българския спорт. Сноу
бордистката ни стана
трета в света за сезона и
единствено някаква кал
пава италианка ѝ попре
чи да се сдобие и с олим
пийски медал. Накрая се
разбра, че дори е карала с
контузия. Освен всичко
друго се скъсва от учас
тия в различни инициа
тиви, особено такива,
свързани с подрастващи
те. Сани е същинското

олицетворение на думата „активен“, а заедно с
Гришо са двамата ни найпредставителни посла
ници зад граница.
38. Ансамбълът по художествена гимнастика ста
на световен шампион – за първи път от 18 години
момичетата ни отново са на световния връх след
златото си вмногобоя.
39. Даренията за „пеперудените“ деца –
всеизвестно е, че абитуриентските балове са едно от
найбезмозъчните, кичозни и безполезни пилеенета
на пари във Вселената, съизмерими по простотия
вероятно само със студентския празник на 8ми де
кември. Цели микроотрасли на родната модна,
ресторантьорска и алкохолна индустрия се
издържат благодарение само и единствено на зами
ращата мозъчна дейност сред ученици и студенти.
Е... абитуриентите от столичната Втора английска
ни опровергаха и вместо да харчат за рокли
еднодневки и литри разреден алкохол, дариха па
рите в помощ на децата, болни от булозна епи
дермолиза (наричани „пеперудените“ деца поради
свръхчувствителността на кожата им). Заболяване,
чието лечение не се поема от НЗОК и месечно
възлиза на около 2000 лв. Огромно браво за Втора
английска!
40. Продажбата на „Телерик“ – българската
софтуерна компания „Телерик“, самостоя
телно създадена и развита изцяло от български
предприемачи, бе продадена на американска
корпорация за над четвърт милиард долара.
Това е една от наймащабните сделки от подо
бен тип, случвала се у нас. А примерът на мла
дите ни софтуерни предприемачи се явява като
антипод на модела „успял млад мъж на 33 г.“
41. Пловдив – европейска столица на културата
2019 – достатъчно е само да споменем за музи
кантите от Asia, които признаха, че голяма част
от последния им албум е вдъхновен от разходки
те им из Стария град. Или за Таря, която споделя,
че буквално е настръхнала, докато е пяла в
Античния театър. Пловдив е уникално място и
едва ли има поподходящ български град, който
да ни представи пред Европа. Радващо е, че го
оцениха. Честито, майни!

42. София – столица на спорта 2018 г. – пълен
потрес. Градът, който разполага всичко на всичко с
еднанеразпадащасе спортна зала, стадион–стадион
и половина, (почти) покриващи изискванията, и ня
колко намазани с блажна боя велоалеи, стана бъде
ща спортна столица. Изборната комисия по всяка
вероятност е наблегнала на тежките спиртни на
питки вместо на инспекциите. Но ние няма да ѝ се
сърдим.
43. Общинските съветници в Симитли – Слънце
грее, дъжд вали... а общинските съветници в Си
митли се отказаха от заплатите си. „Ангажира
ността ни е епизодична и почасова и не е честно да се
формират месечни възнаграждения в размер, който
надхвърля средната работна заплата за страната“.
Оставаме безмълвни...
44. Теодосий Теодосиев – вездесъщият учител по
физика не е точно позитивна новина от 2014 г.
Просто в последно време найнакрая медиите и
обществото му отдадоха заслуженото внимание. В
случай че не сте запознати, непременно изгледайте
филманаБНТзанего.Щевиувиснеченето.
45. Забраната за тютюнопушене на обществени
места още се държи – което си е новина. Завиден
е депутатският хъс, с който почти ежемесечно
някой народен представител внася поредния за
конопроект за премахване на забраната. А
изтъкваните мотиви са от трогателни потрога
телни – „да спасим човешките права“, „да спасим
ресторантите“, „да спасим заведенията“, „да спа
сим Лафк... пардон – малкия и среден бизнес“. За
щастие от ЕК са доста сприхави на тази тема и за
сега подобни опити завършват безславно.
46. Екопротестите – Странджа и Карадере бяха
спасени от незаконно застрояване (поне засега) чрез
няколко големи екопротеста. И там случаят е като
забраната за тютюнопушене – опитва се перио
дично,докатономерътнемине.Затованащрек.
47. Спряха процедурата за ремонт на Зимния дво
рец – за краткия си престой като министър на
спорта Жени Раданова свърши един от найпо
лезните ходове на служебното правителство, като
прекрати умопомрачителната оферта за над 40
млн.лева (скоитовероятномогатдасепостроятдва
нови Зимни двореца). Сагата обаче все още не е за
вършила щастливо, тъй като пословично безпо
лезната КЗК набързо отмени решението. Ми
нистерството вмоментаобжалвапред съда.
48. Сливенски бряст стана Европейско дърво на
годината – в интерес на истината просто ни трябва
ше някаква 48ма позиция. И сложихме дърво на
нея.Каквопък... възгордейте семалко.
49. Азис напуска България завинаги – поопти
мистична новина едва ли сте чели, поне откакто се
освободихме от турското робство. Странният хума
ноидоподобен славей от костинбродски произход
реши да иде да тормози, срамува и чалгализира не
чие друго общество. Не каза кое. Надяваме се ня
кое, намиращо се зад полярния кръг, макар да не
сме сигурни, че мразим достатъчно хората там. Със
сигурност ще разберем рано или късно – въпросна
та страна ще замрази дипломатическите си отно
шенияснас запоне 5060 години.
50. Opendata.government.bg – благодарение на уси
лията на група доброволци и няколко организации
Българиясе сдоби спървиясиелектроненпортал за
отворениданни.

роятност ще бъде изучаван във футболните
енциклопедии и в учебниците по психология от
идните поколения. Предвид кошмарната група и
още покошмарните спомени от последното
българско участие в лигата, на Лудогорец не се
възлагаха надежди за нещо поразлично от някой
хикс в София. Представянето им обаче надмина
всякакви очаквания, а начинът, по който седяха
срещу Ливърпул и Реал (дори с 10 души), им спече
ли уважението на големите грандове. Оттук ни
остава само да се надяваме, че това не е моментен
проблясък и България ще има редовно свой
участниквШЛ.
34. Станимира Петрова – момиче за един ми
лион долара. Докато всички се занимаваха с бу
тафорията, наречена Кличко–Пулев, извън
светлините на прожекторите едно 23годишно
момиче тихомълком стана световна шампионка
по бокс в категория до 54 кг. Оказа се, че Стани
мира започнала с бокса на шега преди две годи
ни, а вече мечтае за олимпийско злато. И между
другото приликата ѝ с Маги Фицджералд (Хилъ
ри Суонк) е направо плашеща.
35. Мариана Георгиева – преди да изпаднете в инт
ровертност на духа уточняваме: включваме я в спи
съка не защото е свършила нещо свястно, а защото
едвали средвасиманякой,койтодане се е гърчилв
идиотски смях пред монитора, докато чете
несвързаните ѝ безуспешниопитида стигне докрая
на изречението. При цялата си неадекватност про
фесорката по синтаксис със сигурност се грижеше
редовно за доброто ни настроение и ни помогна да
преживеем полесно бедствието, наречено кабинет
„Орешарски“. Now so long, Marianne...
36. ГригорДимитров – трудно може да се осмисли
какво национално съкровище представлява Гришо
и какъв е огромният му принос за името на Бълга
рия. През 2014 г. хасковлията проби до топ 10 на
мъжкия тенис, спечели първия си турнир, преби
доволно количество фаворити, направи някои от
найоткачените изпълнения на корта за сезона и
стана любимец не само на родната, но и на
чуждестранната публика. Гришо в момента е
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В
ярвам, че ти, който четеш това, си
участвал в някоя от благотвори
телните инициативи, които се про

ведоха /част от тях още се провеждат/ в
навечерието на найсветлия християнски
празник. Дали си пуснал SMS за „Българс
ката Коледа“ или за някого в беда, пода
рил си топла вечеря, хранителни продукти
и усмивка на пенсионер в нужда, купил си
и си изпратил подарък на дете, настанено в
дом или друга институция, отишъл си на
място и си играл и пял с тях, направил си
коледен пакет за възрастни и малчугани,
пускал си пари в кутии, правил си
картички, дарявал си средства, отделил си
внимание, сигурна съм, че си зарадвал
поне едно човешко същество и си подарил
и си получил усмивка. Благодаря ти!

Мисля си и че и ти като мен мъъъничко
се дразниш, че всички /да, и аз и ти вклю
чително/ участваме в подобни каузи
обикновено само по празници, когато ся
каш се надпреварваме да изкупим грехо
вете си, натрупани през цялата година, да
бъдем добри, щедри, смирени, обичащи и
склонни да отделим от личното си време за
някого другиго. Знаем, че нуждаещите се
хора не са такива само по Рождество, но и
през останалите дни, седмици и месеци. Та
нали ни гледат от улицата, трамвая,теле
визора, Фейсбук… И, предполагам, би се
включил с не помалко желание и ентусиа
зъм в такива каузи и когато не е Коледа и
не е модерно да помагаш. Просто тогава те
са наймного и информацията за тях е
навсякъде. Сега ще ти разкажа за няколко
инициативи, в които можеш да се вклю
чиш винаги, когато имаш време и усмивки
за подаряване.

Чувал ли си за кухнята за бедни в кв.
„Дружба“ в София? Съществува от поне
15 години. Всяка неделя, всяка една неде
ля, независимо от сезона, времето, празни
ците и т.н., в църквата „Св. пророк Илия“
доброволци приготвят топъл обяд за со
циално слаби хора, които идват да се
нахранят, да разменят по някоя и друга
дума и найвече – да се почувстват като
нормални човешки същества. Обикновено
на обяд се събират около 300 души, вклю
чително и деца. Така че помощ никога не е
излишна. От теб се очаква само да се явиш
там в 8:30 сутринта, да си готов за белене,
рязане, миене, игри с мъниците и разгово
ри с възрастните. Адресът е ж.к. „Дружба
2“, бул. „Цветан Лазаров“ до бл. 209, храм
„Св. Пророк Илия“. Продуктите се осигу
ряват от дарители. Към храм „Св. Вмчк.
Георги Победоносец“ също действа кухня
за нуждаещи се. Намира се в „Дървеница“.
Кухни за бедни има и във Варна – органи
зацията е дело на фондация „Вяра, На
дежда, Любов“, ако сте от морската столи
ца, свържете се с тях. В Ловеч обяд се
раздава всеки ден – и там имат нужда от
хора. Мястото е Ловчанската митрополия.
Такива има и в Кърджали, Пловдив и още
доста места, просто поразпитай дали се
среща и в твоето населено място. Пък ако
няма – инициирайте с приятели и познати.
Какво похубаво от това!

Има и други възрастни, на които можеш
да помагаш, когато имаш възможност _
сдружение „Диамантено дърво“ например
работи с незрящи, на които можеш да пра
виш компания, когато решиш. Все си
мисля, че имаш поне един самотен съсед,
при когото да се отбиваш от време на вре

#Подари добро
МихаелаЛазарова

Източник: www.sgoc.fr

ме и да разменяте по някоя и друга дума –
те найчесто имат нужда точно от това.

Ако децата са твоята слабост, не трябва
да е Коледа, за да им правиш подаръци и
да си общуваш с тях. Много организации
работят целогодишно с малчугани и тий
нейджъри, настанени в институции, и си
търсят доброволци. Фондация „Подарете
книга“ например всеки месец организира
доброволчески турнета до домове из цяла
та страна – Благоевград, Враца, Варна,
Пловдив, Лом, Стражица и много други.
Идеята е да започнеш редовно всеки месец
да посещаваш такава институция, където
да се сприятелиш с някое от децата и да
станеш негов ментор и приятел. Пътува
нията са всеки уикенд до различна дести
нация, тръгва се събота или неделя, най
често сутринта, от паркинга на БНБ, ако си
в столицата, или направо пред дома, ако си
в някой от градовете, които се посещават.
Транспортът е организиран, от теб се
очаква само да си там, въоръжен с внима
ние, търпение и постоянство. Повече
информация виж тук. Пак на сайта всеки
месец се публикува график с пътуванията.
Други организации, които работят с деца,
живели без родителска подкепа, са
„Стъпка за България“ /те също имат
менторска програма/, Българският
червен кръст, „Надежда за малките“,
различни сдружения в много градове из
страната. В случай че не ти се занимава с
фондации и тем подобни, събери колегите
или трупа верни приятели, намерете дом,
който можете да посещавате и подпомага
те редовно, свържете се с директора или
някой социален работник и действайте. Не
са нужни много средства, само време и го
товност да бъдеш приятел. Всъщност и
малчовците имат найвече нужда от вни
мание – не толкова от дрехи или подаръци.

Можеш и да помагаш на деца с влошено
здравословно състояние и СОП /спе
циални образователни потребности/ – ху
баво е, ако имаш подходящо образование
и опит, но в повечето случаи самите орга
низации провеждат обучения. Потърси
информация из нета, аз ще ти спомена
само някои – сдружение „Дъга“, „Зора“,
различни сдружения на майки на деца,
болни от аутизъм, бъбречна недоста
тъчност, диабет и др.

Друга кауза, която последната година
има нужда от хора и отделено време, са бе
жанците и пребиваването им у нас. Доста
дарения се събират, често се правят кампа
нии, доброволци обучават малки и големи
– преподават им български език, помагат
им да си оправят документите, да се

(Продължава на стр. 6)
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– Минаха три години, откакто излезе
„Възвишение“. Какво се промени от тогава –
за България като държава, нация и народ?
Напреднахме ли по пътя към възвисяване
то? Или напротив – все още се снишаваме?
Затеб самия какво се промени?
– Немисля, че кой знае какво се е променило
за България. За мен се промени това, че от
писател, четен от тесните литературно изку
шени среди, се превърнах в писател, четен от
широката публика. Това се дължи на успеха
на романами „Възвишение”.
– Отгодини говорим, че България се нуждае
отново будителско движение.Ти самиятси
възприеман от много свои читатели за бу
дител, каквомислиш затова?
– Аз съм преди всичко писател, човек на
изкуството. Гледам на себе си така и ми е
трудно да се видя в друга роля.
– Склонен ли е българинът да изпада в
исторически заблуди? Как се отразяватова
на развитието ни?
– Много склонен. Отразява се ужасно!
– Как гледаш на последната година и поло
вина от политическия и обществен живот
на страната ни?
– Като на загубено време. Поредното доказа

телство за това колко трудно българите взе
мат решение за нещо.
– Наскоро се върна от Брюксел. Как беше
там? Как възприемат западноевропейците
творчеството ти? А нас като народ, пре
чупени през призмата на „Възвишение“?
Какво предизвиква интереса им?
– Творчеството ми възприемат с добронаме
рено любопитство и интерес. Не знам как
възприемат нас като народ. Аз съм се сре
щал с хора на литературата, а те не говорят
за народи, а за книги. Поне спрямо мен това,
което предизвиква интереса им е чувството
за хумор и спецификата на героите на кни
гата ми.
– „Възвишение“ е истинско предизвика
телство за преводачите. Ще има ли скоро
превод на чужд език?
– Да, по всяка вероятност на няколко. В мо
мента текат преговорите за това на няколко
места.
– Гн Русков, какво е необходимо на съвре
менния българин, да разбере какво е свобо
дата?
– Поголяма разкрепостеност и смелост. И
малко помалко робуване на парите.
Интервюто взеМилаВасилева #

приспособят към живота тук /всичко това,
което държавата е длъжна да прави, но не
би/. Намери във Фейсбук групата „Прия
тели на бежанците“ – там има много
информация. Хвърли едно око и на сайта
им – http://priyateli.org/. Можеш да се
обърнеш и към „Съвет на жените бежанки
в България“, те също са доста дейни.

Ако екологията е твоята страст и искаш
да отделяш от свободното си време за
различни каузи, свързвани с опазването на
природата, то ти препоръчвам да се вклю
чиш в екипа от доброволци към „За да
остане природа в България“, които са
доста активни и имат нужда от хора за
всичко. WWF България всяка година орга
низира почистване на природните паркове
– не само е страхотна инициатива, но е и
доста забавно, повярвай ми. Има още куп
организации и фондации – „Био
разнообразие“, „Зелени Балкани“,
„Прозрачни планини“ – открий своята и
действай. В случай че си фен на животните
и радетел за правата им, то освен „Animal
Rescue“, хвърли едно око и на „Четири
лапи“, „Българското общество за защита
на животните“, „Дай лапа“ и др. Повечето
от тях се нуждаят от помощта ти.

Друга интересна инициатива е да прие
меш в дома си международен доброволец от
студентската организация AIESEC – ще по
живее при теб няколко седмици, ще се за
познаеш с нов човек, нова кауза, нова култу
ра дори. Напоследък доста набира попу
лярност това, така че свържи се с AIESEC
България и ако имаш свободно легло,
очаквай своя гост. По същата схема и ти мо
жеш да отидеш някъде по света да помагаш
за дадена кауза и да живееш при добри хора,
отворили дома и сърцата си за теб.

Едно от найприятните неща за мен е,
когато прочета, че в някое малко селце или
градче, забравени от Бог и държава,
местните се организират и сами възраждат
местното читалище – правят му ремонт,
започват да организират различни кръжо
ци и културни събития, изцяло добро
волно. Повярвайте ми, ефектът е огромен
– за всички страни. Та можеш и ти да го
направиш – запретни ръкави и посъживи
културния живот в твоето населено място
– дали ще организираш дискусии, литера
турни четения, концерти или конкурси,
няма значение. Важното е, че ти пука и го
правиш. Ако не си от инициативните,
отново попитай чичко Гугъл за читалища,
които си търсят помощници, и се включи в
някоя от течащите инициативи.

И на финала – хвърляй по едно око на
https://timeheroes.org/. Твоята кауза е там.
Вярвам, че не е само една. Иче със сигурност
сме се засичали някъде – я на протест, я в дом
за деца, я в някой пункт за дарения, я в бе
жанскиялагер.Та,донови срещи!

#

(Продължава от стр. 6)

Милен Русков:
Българинът е склонен да изпада

в исторически заблуди

Милен Русков е писател и преводач, родом от Бургас. Автор е на три романа – „Джобна
енциклопедия на мистериите“, „Захвърлен в природата“ и „Възвишение“. Последният е
носител на Националната награда за литература „Христо Г. Данов“ (2012), Нацио
налнаталитературнанаграда „ЕлиасКастанети“(2013) и сНаграда за литературана
Европейския съюз (2014).

Снимка: СлаваНончева
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H
omo sacer [1] – това е концепцията за
човешкото същество, което може
да бъде убито безнаказано, но съ

щевременно – бидейки отхвърлено от
общността и правния ѝ обсег, един вид човек
без човешка стойност – което не може да се
използва дори в ритуални религиозни жерт
воприношения. Homo sacer е бил напълно
непотребен, извън човешкото общество и
освободен от всички задължения или
съображения, валидни за другите човеци по
ради тяхната принадлежност към чове
чеството. Лишен от всякакво социално ка
чество и политически права – незащитен,
превърнат в движеща се мишена за всеки
скучаещ садист или убиец.

„Фашизмът започва толкова банално, че след
това дори няма да можем да се сетим как точно е
станало“, пишеВеселинаСедларска[2], „Да. Стъпка
по стъпка – днес с бесни изказвания, на които ни
кой от властимащите не реагира, утре – с етни
ческо прочистване на село Розово, с което няма
сведения прокуратурата да се е заела, понататък –
с бойкота на сирийските деца в село Ковачевци,
справедливо наречен „битов фашизъм“. И т.н., и
т.н.“, съгласява се Емил Коен[3]. Съгласявам се и аз
– с един от известните изрази на Хилберг[4]: „нача
лото на 1933 г. първият чиновник, който вписа
първата дефиниция за „неариец“ в някаква
разпоредба, запечата с този акт съдбата на евро
пейското еврейство“.

Разбирам, че съществуват множество
действия, които никой не приписва съзнателно на
себе си. При положение, че повечето социално
значими действия са опосредствени чрез дълга
верига от причинноследствени и функционални
зависимости, моралните проблеми изчезват от
полезрението, а случаите, изискващи повнима
телно вглеждане и съзнателен морален избор,
стават все поредки.

Homo sacer

Непреднамеренатажестокост на хората с добра
воля обаче е исторически факт и не може да ни
изненада. Забележително е, че ние не сме неспо
собни да познаем грешните действия или големи
те неправди, когато ги видим. Това, което ни
учудва, е как е било възможно те да произтекат,
когато всеки от нас е вършил само невинни рабо
ти. Трудно е да се приеме, че твърде често не е
имало човек или група от хора, които са проекти
рали или причинили всичко това. Дори още по
трудно е да се проумее как наши собствени
действия, чрез опосредствените си ефекти, са
могли да причинят страдание.

В тази връзка, хората станали жертва или по
търпевши от някакъв вид битова престъпност,
етикетирали случилото се като „циганска
престъпност“, украсили разказа си с думи като
„скот“ и „сган“, хвърляйки тези определения не
само върху виновниците за нещастието си, но
върху много повече и невинни хора, осъзнават ли,
че участват в един процес на дехуманизация? Де
хуманизация, която тогава – в далечното минало
(преди малко повече от половин век), там – в да
лечна Германия (но ситуирана също в Европа) е
била добре известен механизъм, благодарение на
който целенасоченото унищожаване на човешки
същества е станало морално приемливо за „чисто
то“ население? Последният символичен акт, част
от тази целенасочена дехуманизация, извършвана
тогава и там, е поръчването на химикалите за газо
вите камери от германска компания за
обезвъшляване.[5]

Тук и сега това са само асоциации. Но неосъзна
ваната дехуманизация, плод на несъстоятелни
обобщения, в която всички участваме, се случва в
действителност. Такова е отношението на пого
лямата част от нас към ромите от много време на
сам, такава е ежедневната ни реч, а отскоро и по
литическата ни. Вечното „те“, вечно виновните за
всичко, които странят от туземните „ние“,

вътрешни чужденци, около които трябва да бъде
ясно очертана жизнено важна граница, която
трябва да бъде съхранявана ненакърнима и
непромокаема.

Определянето на вината, за един или друг
проблем, като колективна – нещо, което ни е мно
го добре познато на политическо и институцио
нално равнище, е найдобрата предпазна мярка
срещу откриването на виновници, а самият мащаб
на престъплението е найдоброто извинение да не
правиш нищо. „Тежко ни и горко, ако вземем да
определяме битовата престъпност като „ромска“,
а тежката финансова престъпност като „българс
ка““[6]. А расизмът, освен че може да бъде нео
съзнат, е и вид социално инженерство и може във
всеки един момент да обслужва нечии полити
чески интереси. Нека осъзнаем поне това.

Благодаря на подписалите се под „Откритото
писмо до българските държавници, общественост
и медии от представители на ромския етнос“[7],
които сами по себе си са найсилният аргумент в
полза на истината и найсериозното опроверже
ние на етническите предубеждения. Благодаря на
Неда Генова и Жана Цонева, които организараха
мирния протест срещу дискриминацията и ра
сизма спрямо ромите в България, като по този на
чин направиха една значима стъпка, която твърде
дълго време никой не се бе осмелил да направи.


[1] (лат.) – буквално „свещеният човек“, но в пре
носен юридически смисъл (фигура от римското пра
во) – „прокълнатият човек“ : Човек, който може да
бъде убит безнаказано, но не може да бъде принесен
вжертва в религиозен ритуал, понеже е отвергнат от
общността и правото. Концепцията за homo sacer ни
припомня Джорджо Агамбен в „Обществото, което
идва“ („La Comunita che viene“, 1990).

[2] Целият статус, публикуван във Facebook:
„Прочетох тук поразително отчайващи неща. Пре
тендирам да познавам подобре от всеки колега само
една тема: ромската. Познавам я и на терен след 30
години обикаляне на гетата, и на теория, и като
чуждестранен опит. Гетата са минирани полета.
Нужни са умни и работливи сапоьори в политиката,
иначе всички заедно ще се взривим. Любослава (Ру
сева) вижда поне пет крачки напред. Когато
пристигнем тамкато общество,щесемолимдаможе
да се върнем тук и сега, за да сме предотвратили ка
тастрофата. Не се заяждайте с Любослава, а мислете.
А потемата за фашизма, ще кажа само едно: Фа
шизмът започва толкова банално, че след това дори
няма даможем да се сетим как точно е станало.“

[3] ”Годината на великата метаморфоза” от Емил
Коен – 18/12/2014: www

[4] Бауман, З., Модерност и холокост, ИК „Лик“,
София, 2002

[5] Hilberg, The destruction of the European
Jews, p. 1044)

[6] Деян Колев от Център за междуетнически
диалог и толерантност в статията „В асансьор с Вале
ри Симеонов: За ромските деца, които не си играят с
прасета по улиците“

[7] „Открито писмо до българските държавници,
общественост и медии от представители на ромс
кия етнос“

Светослав Христов

Мирен протест срещу дискриминацията и расизма спрямо
ромите в България – 21.12.14 Снимка: Жюстин Томс
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Вестник „#Протест“ се издава с доброволниятруд на екипа:

Мила Василева
Васил Димитров
Христо Гатев

Борил Гуринов
Христо Йовев

Михаела Лазарова

Събин Танев
Елена Хамбарджиева
Светослав Христов

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, затова прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал, град и село. Очакваме новини от теб на vestnikprotest@gmail.com

„ПенчоСлавейковото отношение към
обществения живот и обществените борби
е едно от найосъдителните заключения на
този вид песимизъм, намиращ място сред
нашата дребнособственическа интели
генция, която не прави разлика между
класова и национална безнадеждност, а
пренася много неща от болния върху здра
вия. В името на това неверие в силите на
народа ни на времето Ал. Батенберг със
своите пълномощия се опита да провежда
у нас политика на просветен абсолютизъм,
макар че ако станеше днес от гроба си,
мъчно би могъл да намери своя дворец,
скрит сред нова София, творение на пре
зираната от него българска демокрация.

Теориите за автокрация, за елитно
управление имат като задкулисна обо
сновка схващанията, че народът ни е
неспособен да се самоуправлява, че нравс
твените ни недъзи са неизцерими.“

„Още полесно може да бъде бито схва
щането, че моралът на един народ е проя
ва на някаква негова национална
субстанция. Това схващане лежи в основа
та на нашумелите днес расови теории,
които, използувайки известни временни
исторически предимства на отделните на
роди, искат с това да докарат последните
до шовинистично умопомрачение. Срав
нителното историческо изследване обаче
разсейва агитационната мъгла на тези тео

Оптимистична теория
за нашия народ

рии и показва, че всеки народ, който е
излязъл из своето родово устройство и е
преминал към обществените форми, осно
вани на частната собственост, познава
всички престъпления, свързани с личния
интерес, с алчността на душата, с борбата
на всички против всички, с вълчото отно
шение между хората. Временните истори
чески предимства на един народ над други
се дължат на неравномерното развитие на
отделните народи“

„Едно само можем да кажем още тук.
Поставените задачи не са лични, а
обществени. Поради това всяко бягство
от обществения живот е престъпление.
Не пораженство, а предателство е каби
нетното капсулиране и хвърлянето
оттам стрели на песимизъм върху измъ
ченото чело на нашия народ, чакащ
своите водачи. Вярно, кабинетното спо
койствие, кротката еснафска топлина на
тихия домашен кът субективно са за
предпочитане пред напрежението на
борбата. Вярно е, от друга страна, че при
господстващите в днешните обществени
борби нрави не може да се остане с чисти
нокти и че трябва да се цапа в блатото на
традиционния политически морал. Но
това са силите, откъдето трябва да се за
почне, иначе няма въобще да се започне
никога нищо.“

ИИвваанн ХХаадджжииййссккии ((ввлляяввоо)) сс ббрраатт ссии ББааннккоо ии ккооллееллооттоо „„ХХееррккууллеесс““,, сс
ккооееттоо ооббииккаалляя ББъъллггаарриияя.. ИИззттооччнниикк:: pprreessssaaddaaiillyy..bbgg

ИванХаджийски е българскифилософ, социолог, общественик и хуманист. Инайвече Човек.
През 1936 г. Иван Хаджийски започва да обикаля България пеша и на колело, на гърба си носи
раница, в която се намира и пишещамашина, а в джоба ситефтер. Благодарение на него днес
имаме безцените социологическите изследвания за българската народопсихология „Бит и
душевност на нашия народ“. За да Ви запознаем с част от тези трудове тук представяме
откъси от „Оптимистична теория за нашия народ“ Първоначално това е заглавие на ста
тия от 1938 г.,публикувана в сп. „Философскипреглед“.Покъснотака се озаглавява първият
том на посмъртно издадената книга „Бити душевност на нашия народ“.

ССннииммккаа:: ССввееттооссллаавв ХХррииссттоовв




