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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Т
емата за скапаното и сбъркано общество, в
което се намираме, е любима на всеки ува
жаващ себе си нашенски интелигент с

достъп до клавиатура. Принципът да се разграни
чаваш от околните орки чрез назидателни ко
ментари в дещо има социална мрежа взе да става
колкото трогателен, толкова и отегчителен.
Проблемът е, че при всеки пофрапиращ случай
на насилие (самозапалване, убийство, побой над
новородено) клишето за скапаното и сбъркано
общество се утвърждава. И не заради инцидента.
А заради реакциите – намедии, на институции, на
същите интелигенти с достъп до клавиатура.

Новият ни случай – медицинска сестра пребива
новородено. Жената е с кристално работно досие,
в което няма и намек за проявява на преди агре
сия. Няма и никакви данни да е имала психични
проблеми. Хората от обкръжението й пък я
описват като забележително спокоен човек, до
бър колега и работник.

Научихме ли се да реагираме адекватно, а не
първосигнално на подобни случаи? Ами не – пак
познатият модел, познатите лагери и познатата
комплексарщина.Едните от нас бързат дашернат

За историята като дистанционно
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Мрънкащите орки
изтеклия клип с побоя (който
медиите невинно ни навират) и
да се разграничат от злия орк
(медицинската сестра), като в
пристъп на праведен морален
гняв я наричат „изверг“, „пси
хопат“, „чудовище“. Другите
пък бързат да пуснат укорите
лен статус и да се разграничат
от първите орки (шерналите
клипа), като в пристъп на пра
веден морален гняв ги наричат
по същия начин.

В проведеното упражнение
по хуманизъм и мерене на его

никой дори не се сети да се постави от другата
страна. Постъпката очевидно е ужасна, гадна и
неоправдаема, но какво я е предизвикало? Ве
роятно да се разграничиш от орките, да лепнеш
етикет „изверг“, да заключиш, че е „изтрещяла
жената“ и да я сложиш в кашона с брак е по
лесно. Илиможе би е вид успокоение, че на нас та
кива неща немогат да се случат.

Ами ако могат? На колко от вас ви е ,,падало
пердето“? Колко от вас са крещели срещу мони
тора, удряли са по клавиатурата, хвърляли са
мишката? Колко от вас са затръшвали вратата?
Колко от вас са хапали възглавницата от яд?
Колко от вас са ритали кошчето за боклук и са
удряли с юмруци по стената? Кой познава доста
тъчно добре човешката психика и определя докъ
де стига границата? Колко от вас познават доста
тъчно добре параметрите дори на своята собстве
на? Колко от вас имат представа какво се случва в
чуждата глава? Когато караш втора поредна
нощна смяна, не виждаш от преумора, вероятно
имаш куп проблеми в личнияживот, прекарал си
последните 20 часа в чистене на подлоги и в смяна
на памперси, часът е три сутринта, намираш се в

Хляб и зрелищаИдеологически смут за Европа

тъмна болнична стая сам, главата ти бръмчи, мо
зъкът ти е мъгла, заобиколен си от ревящи вързо
пи, които не млъкват и не млъкват? Възможно ли
е в един ужасен момент да започнеш да си изли
ваш яда върху тях? ОК – повечето хора биха се
овладяли. Други очевидно не биха. Всички ли спа
дат към графата „изверг“, „чудовище“, „психо
пат“?

След поредните безполезни словесни
престрелки, няколко дни покъсно се чу и
експертното мнение. Наричат го ,„Burnout“ или
Синдром на професионалното изчерпване.
Свързан е с чувство на физиологично, емоцио
нално и интелектуално изтощение, изчерпване,
прегаряне. Разглеждат го като професионален
феномен, който може да отключи всякакви пове
денчески форми – от найбезобидни до
екстремни. И от него не страдат само „извергите“
и „чудовищата“, а според Националното движе
ние на общопрактикуващите лекари – около 70
процента от всички медицински работници в
България. Толкоз. Сестрата ще си понесе наказа
нието. Детенцето, за щастие, вероятно ще се
възстанови напълно. Родителите пък май постъ
пиха найадекватно от всички, като отрязаха вся
какъв контакт с медиите, които за пореден път се
издъниха. Заплатите на лекарите и условията им
на труд ще останат кошмарни. Burnoutът ще се
вихри. Аминие?

Няма ли да е хубаво следващия път, преди да
си начeшем егото, да раздадем присъдите и
излеем злобата, да помислим дали орките, от кои
то толкова всячески се разграничаваме,не смение
самите? Дали скапаното и сбъркано общество, от
което мрънкаме, не е такова заради нас? Дали
проклетата положителна промяна не трябва най
накрая да започне да се случва? Колко още пре
бити новородени ви трябват?

Burnout #
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На снимката: ИвоМинчев

Зоната на здрача
Русе edition

МилаВасилева

дооформи регламентът за „Синята зона“.
Очакваше се всеки момент в него да влязат
„едни промени“, които ще разпоредят
изваждането на годишни винетки за право
на паркиране на собствениците на жили
ща в „засегнатите“ райони. Този момент
продължи повече от година. През това
време Столична община не издаваше ни
винетки, талони, нито, дето се вика, бе
лежки с печат поне за пред паяка.

И се обадих във Вашата служба да питам
тогава:

– Какви са вариантите да паркираме
пред вкъщи?

– С смс на кратък номер 1302, вътре
изписвате ТОЧНО номера на превозното
средство, за грешки не носим отго
ворност… – с готовност ми заобяснява слу
жителката.

Добре, че кафенето под нас тогава беше
щаб на разузнаването. По едно време забе
лязахме, че живеещите в центъра си сла
гат… ксерокопие от малкия талон на авто
мобила на предното стъкло и така се
„акредитират“. Взе, че подейства. Не ни
вдигаха колите – освен когато при затваря
нето на вратата листчето не хвръкне (за
щото е хвърчащо) някъде под седалката.
Защото тогава ти вдигат колата…

– Ама хора, аз имам право да паркирам
там! Готова съм да платя такса по место
жителство за винетка, но такива понастоя
щем не се издават. Листчето е хвръкнало!!!

– Госпожо, права сте, наистина, затова
няма да Ви глобим… Но репатрацията
вече е извършена и се заплаща. Така ми ка
захте тогава.

– Ама, госпожо, ние и сега не сме ви
новни, че вие сте паркирала на обозначено
служебно място!

– Че то не беше обозначено, когато
паркирах! Какво – идвате, слагате табела
та, вдигате ми колата, не ме уведомявате,
аз ходя пеша на работа, разбрах за санк
цията едва на втория ден, вие таксувате по
2 лв./час на наказателния паркинг… Мо
жеше поне да ме уведомите, номера ми го
имате!

– Госпожо, аз не съм мъжът Ви.
– А Вие знаете ли, че работите за мафия

та?!
– Знам.

#

К
огато името на Иво Минчев се
изпише в Гугъл, в падащото меню
търсачката допълва: „Русе“. Иво е

дългогодишен активист на Българския
червен кръст и един от онези музиканти,
които не позволиха родният ми град да
остане без жестоките рокконцерти, които
се провеждаха дори и в изгладнелите за
култура години на прехода.

Не че Русе не е град на открития и пио
нерски нововъведения – още преди Осво
бождението, тук е открита първата в
България печатница (1864 г.), първата же
лезопътна линия в България (1866 г.),
първата у нас пивоварна фабрика (1876 г.).
През 2015 година пък, градът почти откри
Америка, подготвяйки за въвеждане еле
ментарните и отдавна познати на други
места винетки за паркиране по местожи
телство и въвеждането на почасово таксу
ване и паркиране по местожителство. Си
реч, твърде скоро предстои да бъдат
разбираемо разписани изискванията къде
и при какви условия да си паркира колата
един Иво Минчев, ако има лошия късмет
да живее на улица, вече преустроена от
общината в платен паркинг.

За момента обаче няма действуващ
регламент в този смисъл. Като гражданин
на свободна страна, Иво обаче има право
на свободен избор, и то между цели две
възможности: да си плаща за паркомясто
в „синята зона“ с SMS, или в брой на ръка –

и в двата случая на всеки час, всеки делни
чен Божи ден, в който живее на адреса си
по лична карта, на улица „Цариброд“ в
центъра на Русе. За сравнение, в Бургас
собствениците на имоти в рамките на зона
та за платено паркиране се таксуват по
43.20 лв. годишно за първи автомобил и
86.40 лв. за втори. В София – по 150 лв. на
година (дори с възможност това да става на
месечни вноски, при малко оскъпяване). В
Стара Загора и в Пловдив „зони“ също
има, но живеещите в тях паркират
безплатно.

Е, Минчев се опита да протестира в
Русе. Забраниха му всички форми на изра
зяване на несъгласие, при които не се нала
га да прибягва до нарушаване на
обществения ред. Той няма да предприема
такива, които го нарушават.

От община Русе се очаква да включи в
сметките си и гражданите, а междувре
менно предлагаме малко столичен опит.
Защото и тук, когато неотдавна бяха въве
дени зоните за паркиране, общинарите
„пропуснаха“ да сложат регламент за
таксуване по местожителство. (Да се чете
като свръхемоционален монолог на
авторката с леки намеси от съвестен слу
жител на столичната Градска мобилност)

До миналия петък там служебно място
нямаше, заклевам се! Живея на тази улица
от 2008 година, паркирам на нея от 2010а.
През първите две години чакахме да се
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М
иналого
дишните
избори за

Европейски парла
мент потвърдиха по
вечето политологи
чески прогнози –
Европа преживява
криза на доверието.
Доказателството мо
жем да се намери в
изборните резултати
от почти всички
държави членки на
ЕС – налице е възход
на популистките по
литически форма
ции. Политически су
бекти с популистка
платформа са управ
ляваща сила вшест европейски страни, а в
други три разполагат с мнозинството от
гласовете. Този тип партии дължат на
расналата си популярност на неумението
на управляващите фактори да разрешат
редица сериозни проблеми – като напри
мер имиграцията и европейската интегра
ция – и на това, че без задръжки манипула
тивно експлоатират естествените кризи,
които съпътствуват процеса на реализа
ция на тези явления. Популистите обеща
ват да разрешат проблемите като пред
приемат действия, преминаващи отвъд
възприетите и общи за Европейския съюз
процедурни ограничения. Гръцката
управляваща популистка формация СИ
РИЗА например твърди, че може да пре
дотврати налагането на държавата на се
риозни санкции от страна на Европейската
комисия (ЕК) и все пак да остане член на
ЕЗ, като избегне прилагането на мемо
рандума за финансова помощ. Като пре
дизборно обещание тази позиция импони
ра прекрасно на емоционалните маси. В
периода след изборите обаче, когато
нормалният управленски процес изисква
поемането на отговорност за прилагането
на съответните обещания, приказката
свършва. Именно в това е общото между
всички популистки партии – всички те са
изградени на нестабилна основа, базирана

само на добри пожелания. Целта е ясна –
набиране на възможно повисок брой
електорални гласове и лесно навлизане в
политиката както на национално, така и на
европейско ниво.

Гърция – Гърция се намира в най
тежката икономическа криза в цялата си
история. Към началото на 2015 година
дългът й възлиза на около 320 милиарда
евро, или над 175% от брутния вътрешен
продукт (БВП) на страната. Непрекъсна
тите санкции и критики от страна на ЕС
пораждат криза в доверието на граждани
те към съюза. Резултатите са налице – на
парламентарните избори от началото на
2015 година Коалицията на радикалната
левица, известна повече с абревиатурата
СИРИЗА, печели близо 40% от общия
брой гласове – 149 депутатски места от
общо 300 в гръцкия парламент.
Управленската програма на партията е
препълнена с популизъм – безплатен ток,
повишаване на минималната работна
заплата, създаване на нови работни места,
безплатно здравеопазване, прекратяване
на изплащането на външния дълг на стра
ната и т.н, и т.н. Дори да беше поне теоре
тично възможно изпълнението на така
обещаните реформи, то едва ли би довело
до икономическо стабилизиране на стра
ната. Не е трудно да се види как мерките,

предвидени в
управленската
програма на СИРИ
ЗА, само ще за
дълбочат икономи
ческата криза и ще
ускорят почти
неизбежния фалит
на държавата. Сред
ностатистическият
гражданин, обаче,
не се интересува от
бъдещето в дълго
срочен план. Редо
вият грък е свикнал
да харчи повече от
това, с което разпо
лага, без да се инте
ресува от послед
ствията. Изводът: в

краткосрочен план може да се случат ня
кои положителни промени, може да се
наблюдава някакво раздвижване на гръц
ката икономика, и продължи илюзията, че
именно форматът на СИРИЗА е
дългосрочната печеливша формула за
гръцката държава. В дългосрочен план
обаче нищо хубаво и стабилно не очаква
СИРИЗАи Гърция.

Испания – Испания също се намира в
изключително тежка икономическа криза.
Външният й дълг възлиза на около 1 три
лион евро, или 94% от БВП на страната. В
тези кризисни условия се зароди движе
нието на Пабло Иглесиас, един от наймла
дите лидери в Западна Европа. То се обяви
против засилващото се социално нера
венство и ширещата се корупция. Три го
дини покъсно, през 2014 година, движе
нието се преобразува в политическа
партия и се нарече Подемос“, което на
испански означава „Ние можем“. За
разлика от СИРИЗА обаче, зад „Подемос“
стоят предимно млади и образовани хора,
което е добра предпоставка за бъдещото
развитие на младата партия. Подемът на
новата лява партия донякъде се дължи
именно на успеха, пожънат в Гърция от
СИРИЗА в началото на годината. Милио
ни испанци се убедиха със собствените си

Идеологически смут за Европа
– надигането на левия и десния

популизъм
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ва“ няма как да не се отрази и на германс
кия народ, независимо от факта, че се на
мира на хиляди километри от епицентъра
на опасността. Израз на това е появата на
ПЕГИДА (от нем. абрев. „Патриотични
европейци срещу ислямизацията на Запа
да“). Макар да има статут само на полити
ческо движение, а не на партия,ПЕГИДАе
доста опасно явление. Първоначалната им
позиция, с която се обявиха против ради
калния ислям и неговите престъпления,
постепенно се видоизмени в обявяване
против исляма изобщо. Не са малко и при
зивите против кандидатите за убежище и
бежанците – въобще против всички, които
уж застрашават западните общества. В ре
диците на демонстрациите, които ПЕГИ
ДА организира, можем да видим хора от
найразлични слоеве – домакини, деца,
пенсионери, млади хора, неонацисти и т.н.
Точно тази пъстрота е тревожна. Напомня
болезнено много за едно националсоциа
листическо движение от средата на XX век.
Нещата стават още посериозни, когато
политическата партия, която споделя
идеите на ПЕГИДА („Алтернатива за
Германия“) , успява да влезе в три регио
нални парламента на страната.

България – България също не е подми
ната от възхода на популистките движе
ния в Европа. За разлика от Западна Евро
па обаче, тук популизмът е всеобхватен.
Почти всички партии в държавата ни са
партии на популизма, с тази разлика, че на
наша почва има различни видове попули
зъм – десен популизъм, ляв популизъм, на
ционалпопулизъм и т.н. Зад всички
гръмки и високопарни лозунги стои
съвсем елементарното желание за увели
чаване на капитала в личните банкови
сметки – едно желание съвсем разбираемо
в условията на продължителен преход,
при който всеки си изкарва хляба както
може и с каквото може. Разбира се, от
чиста любов към математиката, тези
формации правят каквото е нужно, за да
привлекат необходимия брой избиратели
– колкото повече, толкова подобре. Всяка
една от големите партии надълго и широ
ко жонглира с някой от сериозните проб
леми, пред които е изправена нацията ни.
ГЕРБ например в сегашното си правителс
тво продължават да лансират идеята за
обширни политически реформи, въпреки
че нито са демонстрирали ясна полити
ческа воля да ги осъществят, нито пък
разполагат с необходимия ресурс за това.
БСП прегърна идеята, че България трябва
да започне да изгражда модел на успешна
социална държава, като това може да се
случи само ако начело на страната стои
лява социална формация. АТАКА пре
търпя известна трансформация в посла
нията си. Само до преди 34 години АТА
КА беше антируски и антизападно
настроена, като се съсредоточаваше върху
пробългарските псевдопатриотични мант

ри. Основен неин враг бяха циганското и
турското малцинство в България. В
днешно време няма и следа от антируски
те настроения – партията е откровено про
руска, на моменти дори антибългарска. В
допълнение към това омразата към
малцинствата бива пренебрегната, поне
във високите нива на партията, като се сти
га до там АТАКА да е коалиционен парт
ньор с бившият си основен враг – ДПС –
напълно разбираема предприемчивост и
приспособимост у политици като Волен
Сидеров, който явно владее 404 честни на
чина да измъква пари и да заработва на
същния. ББЦ фиксира вниманието си
към социалното неравенство между
гражданите на България и е готова
безвъзвратно да раздава социални придо
бивки на хората в неравностойно положе
ние (поне преди фалита на КТБ). Ужася
ващото в случая е, че няма нито една по
литическа партия която да е готова да
води реалистична и отговорна, а не попу
листка политика. Няма алтернатива на
сегашната политическа клика. Попу
листките формации експлоатират нега
тивните емоции на обикновените хора,
тяхното чувство на обреченост или недо
волството им от провала на конвенцио
налната парламентарнодемократична
система, и успешно ги привличат на своя
страна, обещавайки дългоочакваната по
литическа промяна. Формирования от
сорта на испанския „Подемос“ изглеждат
обречени на провал още преди да са
създадени поради простата причина, че
хората са изгубили вяра в политическите
формации, и парламентарнодемокра
тичният модел сякаш е изцяло изчерпан
и компроментиран.

Европа безспорно се промени след све
товната икономическа криза. Но не кри
зата беше основната причина за тази
промяна. Тя беше поскоро предпос
тавка. Благодарение на нея на дневен ред
излязоха истинските проблеми, пред
които членките на ЕС са изправени.
Бързо появилите се политически форма
ции, които заляха с популизъм терито
рията на Обединена Европа успяха лесно
да впрегнат и облекат в политическа
власт натрупаното недоволство. Но в по
вечето случаи това не е властта на наро
да, а е властта на определен кръг от хора
с, меко казано, проблемна биография.
Именно заради това популизмът е опре
делян поскоро като негативно явление.
Рано или късно на обикновените гражда
ни ще разберат, че красивият сън е
свършил, че красивата приказка е само
циничен номер, с който са ги подлъгали
да изтъргуват гласа си, както и че по този
път и с тези методи не могат да бъдат
постигнати положителни и трайни ре
зултати. На Европа са нужни действия, а
не празни приказки и ежене срещу несъ
ществуващи врагове. #

очи, че е възможно властта да попадне в
ръцете на едно новосформирано ляво
движение, чиято единствена задача е да
изкара държавата от дълбоката финансо
ва дупка, в която е попаднала. Но този па
ралел с гръцката СИРИЗА може да по
действува и в обратна посока – напълно
възможно е подкрепата към партията пре
ди парламентарните избори в страната да
спадне значително, ако до лятото на тази
година политиката на СИРИЗА спрямо ЕС
не даде конкретни резултати. Въпреки че
по думите на лидера на „Подемос“
партията е проевропейска, няма как да не
доловим и скритата зад фасадата й
евроскептична нотка.

Франция – Икономическото състояние
на Франция е значително подобро от това
на изброените страни. В страната има
реална икономика и качеството наживот е
сравнително добро. Но това не означава,
че всичко в държавата е перфектно.
Привлечени именно от тези добри усло
вия, всяка година хиляди хора от ЕС, а и не
само, се заселват във Франция с идеята да
се възползват от социалната ѝ система.
Страната, като бивша колониална сила,
понастоящем е и дом на малцинствени
групи, произхождащи от някогашните си
отвъдморски владения. Това положение е
в основата на конфликта между францу
зите и имигрантите. Именно като антии
мигрантска формация се заражда „На
ционален фронт“ на ЖанМари Льо Пен,
който днес се ръководи от дъщеря му, Ма
рин Льо Пен. Партията бележи успех след
успех, като на последните избори за Евро
пейски Парламент отнесе 25% от всички
гласове – безспорна заявка за сериозно
представяне и на парламентарните избори
в страната, предвидени за 2017 година.
Главното послание на партията е, че сво
бодното движение на хора и стоки в грани
ците на ЕС е опасно за Франция. Льопенци
издигат и тезата, че до Втората световна
война всички партии в държавата са изпо
вядвали именно политика на протекцио
низъм към собствената икономика. Разби
ра се, платформата на „Национален
фронт“ е чисто популистка. Посланията
на фронта са опасни както за Франция,
така и за бъдещето развитие на целия
Европейски съюз. Ксенофобските призиви
също не дават добри сигнали за моментни
те настроения въвфренското общество.

Германия – В Германия проблемите са
от съвсем различно естество. Проблемите
на германската държава са изцяло де
мографски – нацията е застаряваща, ес
тественият прираст е отрицателен, раж
даемостта е сравнително ниска. На фона
на това в Германия все повече се увеличава
броят на едно малцинство – това на мю
сюлманите, което по данни от 2011 година
наброява около 4 милиона души. На
растващата заплаха от „Ислямска държа
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Терминът „жълтапреса“ се появява запръвпътпрез
1896 година в Съединените американски щати. Негов
автор е Ървин Уордмън, който по това време е ре
дакторв „New York Press“.Сизраза тойоприличавадва
конкуриращи се вестника – „The World“ и „New York
Journal“, които тогава воюват за правата върху една ху
мористична картинка на момченце със жълта ризка,
известносироничните сиизабавникоментари.Бащана
този тип журналистика обаче е не кой да е, а Джоузеф
Пулицър. Ролята ѝ по това време не се е изразявала
само в ровичкане из кирливите ризи на известни и
неизвестни личности или да бълва на измислици за тях,
но и в осветляването на тъмните страни на властта,
както и на скандалите и зависимостите в битието на
властимащите. У нас тя възниква в началото на 90те,
заедно с мутрите, силовите групировки, показните
убийства, попфолка и други подобни символи на пре
хода,привличащиинтересанаобществото.

Направете си следния кратък експеримент – попи
тайте няколко души около вас дали четат жълти
вестници и сайтове, или гледат твреалитита и форма
ти, където така наречени „звезди“ буквално се излагат
като пеят, танцуват, реват или крещят с цел да забавля
ват аудиторията. Около 70% ще ви отговорят, че не го
правят, защото не вярват на подобни глупости или
измислици. Двадесет процента ще ви кажат, че го пра
вят, но за забавление, не защото приемат всичко напи
сано или видяно за истина, а само да се посмеят или
възмутенодапоцъкаткакможеда сепишеилиизлъчва
подобна помия. И едва 10% ще си признаят, че го пра
вят, защото „щомнещо го пише във вестника или го да
ватпотелевизията, значиевярно“.Дасечудичовеккак
тогава тиражите на таблоидите у нас надхвърлят двой
но и тройно тези на сериозните издания и как „Биг Бра
дър“ и подобните муформати приковават вниманието
наповечеотмилион зрителивсякавечер.

Защо го правим обаче? Защо надничането под за
вивките на известните ни доставя такова удоволствие и
защо така жадно поглъщаме всяка дребна и грозна
подробност за тях и отделяме от времето си, за да го
правим? Защо се интересуваме повече от развода на Ва
лери Божинов и Николета Лозанова, отколкото от
източването на КТБ, интеграцията на бежанците,
здравната реформа или състоянието на образова
телната система? Защо ни интересува нечий неуспех и
се радваме, когато прочетем за него, а не собствения ни
такъвикакда гопреодолеем?

Истината е, че голям процент от хората живеят
доста скучно. Стават рано сутрин, прекарват деня в
еднообразна работа, която в много случаи се състои в
преразход на нерви и енергия за общуване с други
нервни и енергични индивиди; следва героично пъту
ване към къщи сред задръстванията, пазаруване за ве
черя, домашни задължения, деца… Трепетно очакване
на петък, въпреки че така или иначе нищо различно и
съществено не правят през уикенда, тъжно въздишане
в неделя вечер, че понеделникът пак идва. Още потре
петно очакване на заплатата, която свършва след има

няма дватри дни. После стискане и броене на сто
тинките до следващата. При повече късмет почивка на
морето през лятото за една седмица на разпадащо се
бунгало и с пълен с провизии багажник на колата, че да
излезе поевтино. Непрестанен кръговрат на мизерия
та, проблемите, празните делници и уикенди. Това
обяснява донякъде защо вечер след работа хората се
заковават пред екраните в очакване на поредното риа
лити или прелистват вестник за 40 стотинки сШОКира
щи заглавия, от които научават, че и „богатите също
плачат“. Че също имат проблеми, нерви, драми и
трудности, въпреки че са известни и успели до някаква
степен. Така на душата ѝ става и благо, и леко, изчезва
комплексът за малоценност, кога осъзнат, кога не. Спи
се полесно и спокойно с мисълта, че „има и позле от
нас“. Освен това поприемливо се понасят ежедневните
несгоди с идеята, че това е временно, че един денще бъ
деш известен, успял, богат и това, което ти се случва в
момента, е временно. Това надничане в личния живот
на звездите идентифицира малкия човек с големите,
кара годафантазира,че е съпричастен в битиетоим,че
има техните нагласи, мислене, облекло и дори да се
опитва да им подражава и да прилага моделите им в
личния си живот, за да има поне някаква, макар и
въображаема, допирна точка с примамливия им свят –
светът на знаменитостите. Продуцентите у нас добре
умеят да експлоатират бляна по известността, чрез
който успяват да подмамят в унизително посредствени
и скалъпени изяви и програми немалко кандидатзна
менитости, и по този начин ни правят свидетели на не
лепи изпълнения в редица музикални и немузикални
формати. Отделно от това, интернет пространството
гъмжиот клипове и снимки на всевъзможни кандидати
за слава, в които последните са готови да направят
всичко, стига да попаднат в хрониките. А това е на
пълно възможно да се случи – кратък преглед на
светската хроника показва, че доста от известните у нас
саизвестни… с това,че саизвестни.

Не е тайна и че афинитетът към клюките и пиканте
риите е присъщ на почти всяко човешко същество.
Колкото попиперливо и скандално, толкова подобре,
независимо дали се отнася до това с кого се прибра вче
ра съседката, защо се карат братовчедът и жена му, с

кого сичати въвфейсбукколежката от съседнотобюро
или пък кой с кого се е сбил в чалготека за честта на ня
коя фолкдива. Коментирането на живота, постъпките,
външността, победите и провалите на другите форми
ра поголямата част от ежедневните разговори, били те
реални или виртуални. Навлизането в интимното
пространство на околните е начин да се разведри
собственият оскъден или липсващ личен живот. При
теснително голям е броят на хората, които не биха си
говорили въобще, ако нямаше кого да обсъждат. Освен
това удоволствието да се сподели неизвестна за остана
лите подробност за някого, автоматично ги обгръща в
славата на Колумб, открил Америка, или Паисий Хи
лендарски, написал „История Славянобългарска“.
Дали споделената подробност е вярна или не, няма ни
какво значение защото това не интересува потребите
лите. Важното е да е интересна, скандална и да зле
поставя личността, из чийто живот е взета. Затова и у
нас изобилстват жълтите вестници, сайтове, съдържа
щи „hot“, „kliuki“, „senzacia“, „skandalno“ и други по
добни в заглавието и множество ужнетакива списа
ния, бълващи интервюта със светски личности, снимки
от сватбите, домовете и вилите им, искрени и лични
техни изповеди и равносметки, срещи и раздели.
Сутрин и вечер, на път за работа или за вкъщи, вметро
то, трамвая или автобуса набързо се разлистват описа
ните шедьоври на журналистиката и хоп – вече има за
какво да си говорите с колегите,или да злорадствате на
саме, ако в собствения виживот вече не върви. Набързо
в обедната почивка ще отвори някой жълт сайт, та да
има над какво да умува и раздумва с другите по време
на „фаспаузата“, – „и какво като има пари, гледай с
каква грозна рокля е тука, моята е в пъти похубава, ма
кар и от Илиянци, а и така зле ѝ седи, язък че толкова
пари е потрошила“. И други подобни и съдържателни
„мисли“.

За разцвета на жълтата преса немалко допринася и
традиционната. След напрегнатия делник средноста
тистическият гражданин иска да се прибере и да
сеотпусне, да презареди батериите и да се подготви за
следващия ден. Отмалкия екран обаче го заливат нови
ни за фалирали банки, самолетни катастрофи, намере

Хляб и зрелища
Или защо четем жълта преса

МихаелаЛазарова
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#Усмихнисебе
РайнаАлександрова

Източник: DANSwithme.com

Из заглавията на вестниците днес:
„Младажена се хвърли от седмия етаж“,
„Мъжпреби до смърт съседка“,
„Джип убишестгодишно дете“,
„Нови взривове вИганово“,
„Артистите у нас се държат в страх за

пари“
И това е само днес. Човек има нужда от го

ляма доза непукизъм, за да чете всеки Божи
ден подобни неща. Всъщност, до такава сте
пен сме обръгнали, че на повечето такива но
вини дориине реагираме.Стига да неможем
да обвиним пряко правителството, парла
мента, местната власт, съседите или поли
цията (в краен случай журналистите), неща
та някак си потъват и дори найужасната
трагедия се забравя за дни. Е, имали си хора
та лични драми, проблеми с пиенето, с
нервите, със съседите, ами случва се... живот
и толкова. Битовото обяснение е найлесно и
нещата найчесто спират там. Понякога, ако
речем да се задълбочим, тъжно се питаме
кога и защо оскотяхме така, че дори еле
ментарната човещина ни се струва като
нещо извънредно, едва ли не знак от небето.

Когато научим за поредното престъпле
ние, диво безобразие или просто убийствено
равнодушие пред някакъв проблем (нали не
е мой?), наймного да се поупражним и по
разпеним малко из социалните мрежи, но
пак усещането за безнадежност, безнаказа
ност и липса на справедливост надделяват и
оставаме дотам, чувствайки се безпомощни и
нерешителни да предприемем нещо повече.
Не че не искаме, просто няма кой да ни орга
низира, а не ни се ще точно сега и точно ние
да си разваляме спокойствието, малко ли
лични проблеми си имаме и така нататък.
Питам се понякога, толкова ли е сложно да
направим нещо повече от добавяне на ко
ментар под новина.

Не става въпрос да сменяме закони, да
арестуваме безхаберници със собствените си
ръце и да бием нарушителите на пътя в

състояние на афект. Достатъчно е да за
почнем с нещомалко, напълно по силите ни

Да се огледаме край нас  не е ли всичката
пошлост, наглост, злоба и комплексарщина у
околните един вик за повече човещина?
Защо някой ще се държи отвратително, в
стил "знаеш ли ти кой съм аз?“, ако не поне
малко да си повярва, че и той има стойност
като човек  нещо, в което очевидно се
съмнява толкова силно?

Това, за което българинът, както и всеки
друг човек копнее, е уважение, зачитане на
личността му и признание на труда му.
Трудно е, защото като едни истински бълга
ри,ние все виждаме опаката страна, а именно
раздразнителността, мнителността и комп
лексарщината  и върху тях се упражняваме.
В това сме нещо като световни шампиони.
Оплакване, мрънкане, от една страна, и
тържествено смъмряне на мрънкащите и
оплакващите се, от друга.

Как да обърнем тази тенденция?Въпрос на
съзнателно усилие е, не просто на вдъхнове
ние. Изатова е трудно.

Познавам пенсионер, който специално
ходи да пие кафе в заведение, където серви
рат  не за друго, а защото му е мило и драго
да му обърнат внимание сервитьорките, ма
кар и за две минутки, да му кажат „господи
не“. Това уважително отношение той го е съ
нувал през целия социализъм! И за тези две
минути внимание е готов да плати двойно и
тройно от мизерната си пенсия!

Дали не можем, ето днес например, да за
говорим съседите любезно, давайки им да
разберат, че ги ценим и уважаваме? (особено
откакто спряха да пускат чалга!) Да благода
римна търговеца в магазина, нашофьора, на
доставчика  все хора, които бихамогли също
като нас, да имат тежък ден, но да са избрали
да не се мръщят точно на нас? Ако сме в
състояние в момента, защо да не се усмихнем
и поздравим? Нима не биха ни отговорили
със същото?

„Благата дума железни врати отваря“ си е
много наша поговорка, и си спомням, че баба
често я повтаряше, за разлика от „Преклоне
ната глава остра сабя не сече“, която ние пък
обичаме да цитираме, но с отвращение.

Може би младата жена не би посегнала на
живота си, ако имаше поне един съсед да й
каже нещо насърчително точно тази сутрин,
вместо да й подвикне, че не е платила за
асансьора този месец. Може би побойникът
щеше да се смири, ако не го бяха нагрубява
ли цял ден в работата му за нищо. И нямаше
да отнеме така безсмислено човешкиживот.

Може би... може би не винаги е толкова
просто, но понякога, даже често, е точно
толкова просто!

Ако речем да преодолеем собствения си
егоизъм, ще видим, че повечето от тези
настръхнали, озверели хора всъщност като
изплашени малки деца търсят да разберат,
че светът не е толкова враждебен. Ималкото
насърчение, което можем да им дадем, е
ценнои гипроменя. (Наистинане е труднода
насърчиш изплашен човек  трябва да разбе
реш само, че е изплашен, а не те мрази
лично).

Често си мисля, че макар и без война, на
шият народ бе опустошен материално и ду
ховно, и трудно се съвзема от това. Като
болник, на когото чистият въздух на
достойнството, светлината на почтеността,
топлината на себеуважението и взаимопо
мощта действат целебно. Да, това е бавен
процес и мнозина се отчайват, виждайки
само лошото.

Покойният Джоко Росич беше казал
веднъж, че страната се пука по шевовете от
добри хора! Трябва само да се огледаме. И
това също е много вярно.

Колко пъти съвсем случайни, непознати
хора прекосяват страната, за да помогнат на
семейство в беда, за което са научили от но
вините? Обикновени хора, с минимални
възможности, отделят от малкото, което
имат за понуждаещия се. Колко пъти добро
волци тръгват посред нощ, със собствени
средства и екипировка, за да помагат при
многобройните природни бедствия, без дори
хората да научат името им накрая? Тези но
вини често ги пропускаме. Или просто четем
набързо.

Статистически, в благотворителните кам
пании масово участват точно бедни и недо
там богати граждани  хора, които дават по
малко, според възможностите си, но накрая
събират повече като сума, отколкото двама
тримата свръхбогати, които са дали от изли
шъка си. Това е силата на скромните, отруде
ни хора, които никога няма да се покажат
пред камерите, но винаги имат сърце за
чуждата болка.

Та тези хора са нашето бъдеще и надежда,
уважаеми читатели. Докато тях ги има, гра
дим ли обществото си около техните
ценности (които са наши общи, само дето не
им даваме израз твърде често), има надежда
и за нас като народ.
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Борис Вангелов (вляво) в народна носия

„Ние сме найвеликата и стара държава в
света! Наздраве!“, найвероятно почти всеки е
чувал поне веднъж подобни думи, а сигурно и
доста хора са ги изричали. Нескончаемата
гордост от славното ни минало не е лошо
нещо, дори напротив. Исторически е доказа
но, че историята може да създава и руши
държави, да сплотява и разединява нации и
като цяло да е едно от найефективните оръ
жия за масово влияние. Къде е проблемът,
обаче? Пред нас, би бил простият и бърз отго
вор.

Защото в днешно време историята от повод
за гордост, умело е превърната в…
дистанционно. Но вместо телевизионни кана
ли, се сменят настроенията и нагласите на
средностатистическия българин. Тиражира
ните митове и наполовина казани истини спо
магат ние от нация от можещи, бавно да се
превръщаме в нация от жертви. Ето няколко
примера:

Пример 1: Турското робство/присъс
твие/иго/владичество – умишлено пиша
найчесто срещаните интерпретации. Би
било адски глупаво да отречем, че пет века на
нашите деди им е било трудно, но би било
още поглупаво да продължаваме да използ
ваме този исторически период като извине
ние. Нито сме единствената държава, чието
население е било пред изчезване, нито сме
единствените, които са били изпаднали в за
висимост, нито ни е от полза постоянно да го
тръбим. Обвиненията, че поради периода
краят на XIV век – 1878 г., сега сме в това по
ложение, са ако не безпочвени, то поне не
пълни. Достатъчно е да погледнем страни
като Чехия, Полша, Гърция, Сърбия, Арме
ния, за да видим колко сме жалки като орева
ваме орталъка какви сме жертви. Между
другото, като става дума за Армения, 2015та
е годината, в която отбелязваме един век от
геноцида над араратските чеда. Задавали ли
сте си въпроса защо толкова много държави
признават изтреблението над арменците, но
не и това над българите? Задайте си го.

Пример 2: Периодът 19441989 г. Това е

много интересно и още пожалко. Стискайки
юмрук срещу Живков, българинът не осъзнава,
че огромна част от уредеността на живота му се
дължи именно на периода преди 1989 г. Което не
означава, че трябва да отричаме Народен съд,
лагери и всички гадости, случили се в онези вре
мена, но и тук не сме единствени. Нека помним
жертвите, нека им отдаваме заслужената чест,
но и нека не отричаме достойнствата на соца. В
историята няма черно или бяло.

Пример 3: Отношенията с Русия. Те са, може
би, един от найфункционалните бутони в исто
рическото дистанционно. Тъй като този ко
ментар няма за цел да прави детайлен истори
чески анализ, ще кажа точно едно нещо по
въпроса. Към русофобите: Кой щеше да ни
освободи ако не беше Русия? ; към русофилите:
Какво направи Русия след като ни освободи?
Важното тук е да преценяваме, а не да се мятаме
от крайност в крайност. И да оценяваме какви
сме, къде сме и какво бъдеще имаме.

Пример 4: Това, че сме стара държава, която
е била могъща преди много време. Или
накратко: „България на три морета!“. Спомня
те ли си Емил Джасим? Макар и елементарно,
той се опита да покаже на всички „истори
чески грамотни“ колко несъстоятелно е да се
удряме в гърдите и да скандираме, че сме ве
лики заради царете ни Симеон и Иван Асен II.
Никой не го чу, всички реагираха като опаре
ни, защото една от светините ни, едно от неща
та, които поддържа фалшивото ни самочувс
твие беше засегнато. А е плачевен факта, че
всички знаят за „трите морета“, но много
малко от „начетените исторически“ обръщат
внимание на един друг момент. По времето на
Симеон Велики се формира българската НА
РОДНОСТ. Народ сме благодарение на него. И
заради това той заслужава паметник. А онези,
които са с тениските и татуировките, е хубаво
да попрочетат Иван Божилов, Васил Гюзелев,
Йордан Андреев и, разбира се, Васил Златарс
ки. Но да продължа. Досега това, че сме една от
найстарите държави в Европа сякаш не ни
носи дивиденти, не живеем подобре заради
това. И никой няма да тръгне да ни се кланя

колкото и да искаме, без да положим усилия.
Друго си е да тропаш по масата с бира в ръка и
да крещиш колко си велик. Жертви на
дистанционното.

Пример 5: Левски. Ние не познаваме на
шия национален герой. Запитан за него,
българинът найчесто изпада в мъгляви
обяснения, без да изговаря много факти, без
да навлиза в подробностите. Попитайте ня
кой американец за Вашингтон, някой
французин за Наполеон, някой италианец за
Гарибалди… друго ще е. Липсва ни детайла
когато разглеждаме Левски, липсва ни също
и човешкият му образ. Това не е супермен. И
съм убеден, че е псувал! Ключовите думи ко
гато описваме Васил Иванов Кунчев – коми
тети, свобода, самостоятелност, далеч не са
достатъчни. Ама нейсе, правете си татуи
ровки и тениски.

В заключение:
Разликата между нихилизъм и невежество е

малка. Но когато към невежеството добавим
фалшиво обяснени идеали, май е подобре да
сме нихилисти. Защото истинските патриоти
не са тези с тениските, които бият роми просто
ей така, нито са онези в кръчмата (още Ботев
го е казал). Истинските патриоти са тези, на
които не им влияе дистанционното. Те са
горди, че са българи, знаят своята история, но
не се подчиняват на порядките. В момента, в
който излезем от омагьосания кръг „велики
сме, но сме зле, защото едикой си е виновен“,
ще тръгнем нагоре. Дотогава ще бъдем с те
ниски и татуировки.

За историята като дистанционно

ни в куфар трупове на деца, пребити баби и дядовци за
20 лв, заметресения, потопи, апокалипсиси и всякакви
ужасии. Новинарските емисии започват с „Добър ве
чер“, а излъчваните в продължение на един час след
това репортажи и коментари онагледяват факта, че не
само вечерта, но и денят не са били никак добре.
Вестниците и медиите в интернет не правят изключе
ние. Всичко това оказва въздействие върху хората,
изнервя ги, стресира ги и ги плаши. Наличието на
толкова много информация често кара хората да се
изгубят в нея и в резултат идва момент, когато те
отказват да я приемат и осмислят. Затова полесно и не
натоварващо е да се вперят уморените очи и глава в ня
кое „риалити“, където се разиграват циркове, драми и

любови, или пък в издание, бълващо жълти новини. За
някои това може да е не помалко обременяващо, но за
мнозина е истинска почивка, тъй като не им налага
необходимостта да мислят, а им дава възможност да се
дистанцират от реалността, а също им предоставя са
дистично забавление в края на деня. И няма как да бъ
дат обвинявани затова – всеки има нужда да „изключи“
от време на време, а средствата за масова информация
неотдаватприоритетнапозитивнитеновини.

Често вторачването в успехите и найвече провалите
наизвестните–инесамо–личностиесцелдасенамери
оправдание за собствената пасивност, безучастност, де
мотивация и отказ да се полагат усилия, липсата на
цели и стремеж към развитие. „Пари при пари отиват“

и„Етоякатоеуспял,так’во, гледайгокаксеиздъни/не
е щастлив/има си проблеми“ са все изрази, които ха
рактеризират едно садистично удовлетворение, че
няма смисъл да се влагат сили, време и енергия в реали
зация, защото тя е въпрос на късмет, пари и връзки.
Опитът на другите, найчесто несполучливият, е изви
нение номер едно да не направиш опит ти. Просто за
щото емного полесно – у нас хич не е характерно да се
поема отговорност за себе си и собствения живот,
собствените постижения и падения. Полесно е да се
търсипричинавобстоятелстватаивдругите.

Търсенето определя предлагането. Жълта преса ще
има, докато има кой да я потребява – докато се четат
пасквилите, отварят сайтовете и гледат риалитита. А
читателии зрителивинагищеима. #
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Снимка: vasilbogdanov.wordpress.com

Интереснисъбитияикаузи

О
т 28 април до 12 май в Нацио-
налния дворец на култура-
та/НДК/ ще може да се наслади-

те на фотографиите, намерили място
сред най-впечатляващите в конкурса
„Необикновеното в обикновените неща в
моя град“ за любители фоттографи. По-
вече информация може да намерите на
този линк http://goo.gl/ES2i2M

В раца отново е домакин на
международния фолклорен
фестивал „Врачанска пролет“.

Градът ви кани да се насладите на ма-
гията на нашия и чуждестранния фолк-
лор от 28 април до 1 май. Струва си.
http://goo.gl/hLYR5I

Н а 30 април за трета поредна го-
дина в Ректората на Софийски
университет, ще се проведе ка-

риерният форум „Златната ябълка на
успеха“, където студенти се срещат с
работодатели и предприемачи, учат се
как да пишат СВ, мотивационни писма,
как да намерят своята мечтана работа
и себе си. Повече за мероприятието тук
http://goo.gl/tqq6dC
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Свеmocлав Xpucmoв
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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

В
деня на труда 1-ви май имаме ня-

колко предложения. Едното е
ежегодният събор на етносите

край град Белово, местността Авренска
поляна. В случай че сте около Горна оря-
ховица, то посетете майските дни на
културата в града. Първомай чества
традиционния си празник на града, а се-
лото Първомай провежда събор на на-
родното творчество „Южен гердан“. В
Брегово организират Фестивал на духо-
вите оркестри, а в Кърджали – етно-
фестивал „Кърджали – столица на толе-
рантността“

А
ко сте фенове на велосипедите,
грабвайте ги и се включете във
велопрехода в Средна гора в пе-

риода 1-3 май, който ще премине в „епи-
центъра на Априлското въстание“,
както пишат организаторите. За
програма, записване и повече информа-
ция надникнете тук – http://goo.gl/nhfcEP

Н
а 2-ри май можете да се вклю-
чите в благотворителната
кампания „Без кураж няма сла-

ва“, която има за цел да събере средства
за 11-годишния Ивайло Господинов, кой-
то се бори с десностранна хемипареза,
форма на детска церебрална парализа.
Мястото е фитнес център „Power gym“
в столичния квартал Младост 1А. Пове-
че информация за събитието, каузата и

как може да помогнете вижте тук
http://goo.gl/QFYvbB

О т 4 до 10 май в София се провежда
Международният фестивал на
анимационния филм „Златен ку-

кер“. Всичко за него научете от сайта на
инициативата http://goo.gl/zfEcIn

В почивния 6-ти май Нацио-
налният исторически музей в
столицата отваря безплатно

врати за посетители.

В периода 14-16 май в парка Заи-
мов, София, ще се проведе Со-
фийския фестивал на науката с

участието на проф. Ричард Докинс. За
повече информация за самия фестивал и
програмата посетете страницата във
Фейсбук http://goo.gl/lj93Tx




