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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

М
ина 24 май, минаха
малки и големи ма
тури, за началните

класове учебната година
свърши, гимназиалният курс
вече влиза само ако „има за
оформяне“. И като бликна
един поток от бисери, от
одумвания, от спомени кой
колко имал навремето и
колко повече знаел, накъде
отивал светът, накъде отива
ла България, както и на
излияния от учителки по
български език, изпитващи
изкривена гордост от факта,
че вече изкарват шести ви
пуск и все още никого не са
научили кога какъв член се
пише в изречението.

Младите са обречени на
отричане досущ като в сце
нарий на Владо Даверов от
късния соц – какво хубаво, уредено, елитно
училище, и пак ще се намери някоя бременна
Верка да прецака нещата.

Те – учениците, не могат, не знаят, не искат
да бъдат научени, те пушат цигари и бягат от
час, те шушумушат и дисциплиноразвалят
строя, те се съпротивляват срещу системата на
образованието – така ще ви кажат повечето
учители, така ще ви кажат чиновниците от
Министерството на образованието, младежта
(!) и науката, такаще ви кажатмного родители,
като всеки ще обвини другия и найвече сами
те ученици. Така мислят вследствие на същото

Dash The Effort

Настр. 2 На стр. 4 На стр. 8

Бременните Верки на
българското образование

това отношение и много от децата. От тях по
презумпция се очаква да неглижират образо
ванието си и те ще продължат да го правят, ня
кои – до края наживота си.

А ние, ние ги учим. Опитваме се да ги нау
чим. Пре(по)даваме урок след урок, минаваме
целия материал, одобрен от министерството,
придържаме се стриктно към методиката,
подписваме се в присъствени книги, забраня
ваме им да дъвчат дъвка в час, а те така и не се
научиха, че членът е пълен само когато думата
е подлог, определение към сказуемото или го
воримнамакедонски език. Калпазани! Сегаще

Тиананмън 1989

видят те кон боб яде ли!
И така четири, пет, колко

то там години, после пишем
двойки на матурата и уводни
заглавия в пресата по този по
вод: Накъде отива българско
то образование? Ако прие
мем, че образованието ходи
натам, накъдето го води ре
формата, то у нас може да се
каже, че се движи назад
напред. И така, между две не
довършени реформи и два
синдикални протеста, само
отвержено организирани от
Янка Такева, завършва най
новото поколение абитури
енти – кой на майска, кой на
септемврийска сесия. От кое
то целият фурор около двой
ките май доста се обезсмисля,
защото не можеш просто да
„бракуваш“ 60 процента от

свежата кръв в икономиката си, нали?
Има една такава приказка – немската шко

ла във възпитанието и обучението на кучета
предвижда бой, ако животното допусне
грешка при изпълнението на командата. Бри
танската школа поощрява с кучешка биск
витка, ако то се справи. И накрая си задаваш
въпроса кой спечели Втората световна.

В България си имаме друга приказка – че
кучето скача според тоягата. Не знам за ку
чето, но ученикът предимно бяга от тоягата.
Честито, още една партида абитуриенти
избягаха! #

Защобългарскотообразованиевървинадолу?
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Тиананмън 1989: 26 години от
потушената скръб на студентите

МилаВасилева

Е
днапролетна утрин в средата на април 1989 г.
не особено многобройни групи китайски сту
денти излизат на площада Тиананмън в Пе

кин (името означава „небесно спокойствие“), за да
изразят скръбта си от новината за смъртта на ХуЯо
бан, бивш генерален секретар на Китайската кому
нистическа партия (ККП), и да демонстрират почит
към него като един от либералните и напредничави
ръководители на Китайската компартия. Не след
дълго траурната процесия ще прерасне в мно
гократни и многохилядни шествия, а няколко
седмици покъсно „жълтите павета“ на Китай ще
бъдат опръскани с кръв.

Две години пораноХуЯобан е свален от поста си
ипоставенподдомашенарест зарадиподкрепата си
към студентските вълнения през 1986 година. Зара
ди реформаторските си позиции, той е любимец на
студентите, поради което те се и събират на Тиа
нанмън при новината за смъртта му, за да му отда
дат почит. Хардлайнерите от компартията обаче
виждат твърде много излишен патос и спонтанност
в този акт, въпреки че самият Централен комитет
също организира официална траурна церемония,
както предвижда протоколът да се процедира при
смъртта на високопоставен лидер, макар и низверг
нат. Официалната скръб е позволена и дори се на
сърчава; спонтанната скръб обаче смущава.

Именно неуважението към скръбта на заслужил
масово уважение държавник, както и пренебреже
нието към скръбта на студентите, предизвикват
ескалацията на демонстрациите и в края на април
1989 година те вече прерастват в сериозно и масово
протестно движение, просъществувало до 4 юни,
когато китайското комунистическо правителство
решава да употреби сила и предприема действия по
потушаването му, включително и като изпраща
танкове и армия на площадТянанмън.

Решението за крути мерки е взето именно под
давление на хардлайнерите от китайската
компартия. В числения й състав те представляват с
мнозинство, макар и немалка част от върхушката и
изпълнителния актив на ККП да не поддържат авто
ритарните им позиции и методи. Найвлиятелен (ма

кар и извън Политбюро), е
ветеранът комунист Дън
Сяопин, а срещу тях,почти
сам, се изправя Джао
Дзъян, генерален секретар
по това време. Джао повта
ря „грешката“ на
предшественика си Ху и
подкрепя студентите в
исканията им за реформи,
като на свой ред също по
късно изпада в немилост
зарадисвоятапозиция.

През 2009 г. в Съеди
нените щати и Вели
кобритания са публику

вани записки, свалени от диктофон, и размисли на
самия Джао Дзъян по темата Тиенанмън 1989.
Книгата, озаглавена „Затворник на държавата“,
изпраща тревожно послание – трагедията се е слу
чила, първо, поради липсата на диалог. До степен,
че когато студентите отправят към парламента
въпроси, свързани с корупцията, върховният
орган отказва да ги включи в дневния си ред. И
второ, заради груба злоупотреба на властта със
силата на подчинените ѝ медии. По думите на
Джао, протестът на китайските студенти не
изглежда особено заплашително в началото, по
скоро дразни партийната върхушка. Около
седмица след началото на протеста, „някои от тях
(студентите – бел.а.) смятаха, че трябва да про
дължат занятията и вече го бяха направили, докато
едно малцинство се противопоставяше на връщането
в аудиториите. Вътрешните търкания вече бяха
очевидни в някои университети. Някои от студенти
те се опитваха да започнат занятия, докато други,
покрайно настроени, блокираха входовете към ауди
ториите, за да им попречат да влязат.“ Простете за
хумора, но звучи все едно Орешарски да беше
изкарал танковете срещу студентската окупация у
нас през 2013 г.

Вместо да се опита да започне преговори и да по
мисли за компромис обаче, на 26 май 1989 г. ки
тайската компартия си позволява да прекрачи още
една граница, заклеймявайки студентските про
тести като „насочени против социализма” в статия в
официозния „Народен вестник”, пише Джао
Дзъян. При това тези думи буквално са сложени в
устата на найвлиятелния човек в Китай, Дън Сяо
пин. Това за студентите е кръвна обида. В държава
та, където думата за социализъм (и на български е
така, впрочем) е – „общество +
изъм/идея”, и всичко по дефиниция е социалисти
ческо, найалтернативното, което можеш да напра
виш, е да настояваш за „перестройка“ като на
Горбачов, за да стане социализмът ни, пардон, жи
вотът ни подобър.

Според Джао Дзъян, студентските вълнения се
възпламеняват с нова сила именно заради тази ста

тия. Междувременно, противниците от върхушка
та са на мнение, че той е този, който влошава неща
та с речите си. И докато на върха на комунисти
ческата партия се замерят с обвинения, на площад
Тиенанмън започват прояви на гражданско не
подчинение – от типа на гладна стачка. Студентите
са цивилизовани, но не се дават. Започват да припа
дат на площада и да предизвикват съчувствие. Част
от обществото също открито ги подкрепя. „Отгово
рът на властите подхрани обществената симпатия и
подкрепа към студентите. Видеозаписи показваха,
че навсякъде, където отидеха студентите, ги посре
щаха тълпи, които ги аплодираха. Някои дори се
присъединяваха към протестите. Дори полицията,
която се строяваше за блокада, правеше само по
върхностни опити да ги спре, след което всички
преминаваха“, пише Джао. По неговите думи, а и
според световните правозащитни организации,
протестите в Пекин през 1989 г. са били спонтанно
студентскогражданско движение, останало мирно
до самото си кърваво потушаване.

На 4 юни се навършват 26 години, откакто ки
тайското комунистическо правителство изпраща
въоръжени сили и военни машини да потушат
„противообществените“ демонстрации на скръб и
протест на площада Тиенанмън.

За тази трагедия в Китай все още не се говори по
обяснимиполитически причини – върхушката вече е
друга (това там значи много или наймалкото повече,
отколкото у нас), но системата иПартията още са съ
щите. Темата не е особено PRефективна, а при даде
ни обстоятелства може да стане дори опасна. Когато
трябва все пак да се спомене, сдържано го наричат
„инцидента от 04.06.“ ( ). По примера на
„инцидента от 5 април“, когато на обществото и сту
дентите отново е забранено да оплакват смъртта на
велик за тяхлидер –ДжоуЪнлай.

Е, Западът още „надува гайдата“ по всички
информационни канали, когато наближи честване
на годишнина от потушаването на протестите на
Тиенанмън от 1989 г. Някои цинициконспиратори
казват,че товащепродължиощенякоя и друга годи
на, в зависимост от товадалииколкобързоКитайще
подчини напълно света в икономически план. Но
това, че Китай има министерство на пропагандата, а
ЕС и САЩ нямат, не означава, че на запад няма про
паганда, съзнателнаине само.

Изблиците в защита на човешките права и
възпоменание на загиналите при Тиенанмън поня
кога оставят впечатлението, че това си е един вид
„китайска му комунистическа работа“. Веднъж го
дишно като че ли забравяме, че танкове така прега
зиха и Прага веднъж, и само цъкаме назидателно с
език. Но Тиенанмън’1989 не е проблем, типичен
само за китайския социализъм. Трагедията е ре
зултат на политически грешки, каквито в историята
не веднъж са допускани – липса на воля за диалог и
всякакво разбиране въобще между гражданското
общество и управленската класа. #
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ТЕМА НА БРОЯ

Източник: thepienews.com

Х
убава работа, така ли ви учат в
училище?!“ възмущава се жена
на средна възраст, опитвайки да

сгълчи разбесенели се в автобуса уче
ници от долните класове. Те почти не й
обръщатвнимание, самоеднолениво се
извръща и й подхвърля безстрастно:
„Трайма, кой те пита тебе!"

От задната седалка с благ глас се
обажда побелял дядо: „Госпожа, в учи
лище ги учат на четене и смятане, а това
тука е липса на възпитание! Еле
ментарно възптание какда се държимна
публично място! Ито се учи в семейство
то! Ама де го семейството в наше вре
ме?!“

Снаближаването на края на учебната
година, когато дойде времето на майските празници,
балове, матури и приемни изпити, в обществото тра
диционно се надигат познатите полемики около
вечната тема българско образование. На тревожните
статистики за процента функционално неграмотни
ученици се противопоставят успехите на отборите ни
по математика, физика и информатика. На открове
ната чалга по баловете, където би трябвало да дефи
лира бъдещето на нацията, знаещо и можещо (уви,
знаещо наизуст песните на Азис и можещо да „са
мята“), се противопоставя например класирането ни
на детската Евровизия, спортни награди или други
спорадични успехи на надарени деца. умело забърква
нивобщиякюпсцелда „повишат среднотониво“.

Както казваше старият ни професор по методика:
„Колеги, аз виждам вашия ентусиазъм да преподавате.
Нека обаче бъдемреалисти и си признаем, че всяко на
чало е трудно. Катомлади учители, във всеки клас вие
ще имате едни 5% , коитоще напредват независимо от
вашата слаба квалификация в началото! С времето,
разбира се, ще станете добри. Итогаваще забележите,
че каквито и усилия да полагате, колкото и професио
нализъм да проявите, във вашите класове ще има ви
наги едни 5%, които ще са изостанали, независимо от
високата ви квалификация! Това, колеги, е реалността,
изразенаматематически!“

Та днес тези втори 5% са станали повече от 50%! И
винатазатованеможедаесамовучителите.Илидори
в системата на образование. Или дори в „държавата“,
която задава системата, в целия абстрактен смисъл на
товапонятие.

Разбира се, всяко от изброените има своята роля.
Вероятно учителите не са толкова забавни колкото
един клип в youtube, или информирани колкото
Discovery channel, а в образователната „система“ –
тромава, нереформирана и изцяло неудачна – държа
вата е вложила твърде малко средства. Откъде обаче
започва всичко? Кой решава каквоще учи детето, как
и доколко? Кой формира правилата в държавата,
системата и общественото мнение? Защо, от една стра

на, даваме мило и драго детето „да се изучи“, а от дру
га, със страх гледаме на евентуалната му реализация?
Дали знанията, които получава, са адекватни? Дали
средата, в която ги получава, е адекватна сама по себе
си?

Наскоро четох мнение, че найголемия проблем на
училището били простите родители. И това също е
вярно. Неведнъж в учителската си практика съм се
сблъсквала с такова отоношение: „Ей го – давам ти го –
учи го там, възпитавай, щото аз от работа немам вре
ме!“ Сдруги думи – пълна абдикация от родителските
задължения. Но какво да очакваш от човек, за когото
учене и възпитание са едно и също, като последното се
вменява като изключително задължение на училище
то? Това е поколението родители, родени през социа
лизма и възпитани в един от найразпространените му
постулати: „Учи, за да не работиш!“. На цяло едно по
коление беше внушавано, че физическият труд е сра
мен, че да се работи усилено е „блъскане“ и „загуба на
време“, и че с тарикатлъци и познаване на „правилни
те хора“, тоест с връзки, се постига много повече? Това
беше язвата на комунизма, където инициативата и на
сърчаването на постиженията, резултат от упорит
труд, бяха задушени и направо отречени? Какво и да
очаквамеотродители, възпитанипотозиначин?

Разбира се, всички ние имахме и един истински по
ложителен пример – нашите баби и дядовци, израсна
ли през презрения капитализъм, които неуморно се
трудеха и ни внушаваха уважение с простодушието,
почитта към земята и почтеността си.Наследството на
довоенна, патриахална България. Кой е внушавал на
нашите баби и дядовци уважение към даскала, към
учените и учението? Времената, в които знанието е
било издигнато в култ. За тях е важела максимата:
„Който сеучи, тойщесполучи!“

Ако има нещо, което би върнало на новото поколе
ниежеланието да учи, да се развива, да постига цели и
да гради, това е, на първо място, влиянието на се
мейството. Преди всичко, едно дете трябва да е
истински мотивирано, за да пожелае да се учи. Без же

ланието и съзнателното усилие на обуча
вания, гласи педагогиката, нямаме обра
зователен процес, а чисто и просто наси
лиенадличността.

А кой пръв обгрижва детето, разпалва
любопитството му, насърчава го и му
отваря път към света? Несъмнено, във все
ки един аспект, това е семейството, което
задава отношението, правилата за поведе
ние, дисциплината, всичко онова, което
разбираме под „възпитание“. И то е осно
вата, условието да получи детето добро
обучение. Дали държавно, частно или до
машно – това е въпрос на избор в днешно
време. И семейството, родителите правят
този избор, според разбиранията си, с
огледдобротоибъдещетонадецата си.

И, като за всяко стойностно нещо, тук се налага да
положим усилие. Въобще, преди да обвиним система
та, политиците, учителите, Интернет и когото решим,
добре е първо да оздравим отношенията си в се
мейството – да видим като родители отделяме ли вре
ме да поговорим, да възпитаме, сиреч да изслушваме
без упрек, да похвалим и мотивираме, да внушим
ценности с поведение, вместо да наложим разбира
нията си.

Известно ли е, че за първите 5 минути всяко дете в
класа вече знае що за човек е новият учител? Не мо
жеш измами децата! Защо си мислим, че пре
небрегвайки ги, под един или друг благовиден
предлог,можемда ги заблудим?

Съзнателно положеното усилие, постоянството в
изграждането на доверие се отплащат! Когато едно
дете се чувства безусловно обичано, то израства са
мостоятелна, силна личност, човек, способен да взе
ма принципни решния, защото се чувства се уверен в
себе си. Появят ли се повече такива личности, обра
зователната система вече няма да ни внушава безси
лие, а ще намерим сили да я променим отвътре,
изисквайки и отстоявайки права и принципи. Същи
те онези принципи, които сме заложили във възпита
нието на децата си.

Вярно е, че живеем в ХХІ век и Интернет също
възпитава, пълнейки главата на детето с понятия и
образи. Обаче, освен липсата на реално, човешко
общуване, което е основен дефицит на нашето време,
Интернет не може да създава ценностна система, да
отглежда личности. Често, обсъждайки възпитанието,
изваждаме това влияние от уравнението. Ато е важно.
Фактът, че днешните родители не са толкова на „ти“ с
технологиите, колкото техните деца, ги кара да омало
важават това. Така че да оставим „компютъра да
възпитава“ е все едно да абдикираме повторно от ро
дителски задължения, този път от криворазбраното
„абе те всичко научават там, к’во да се занимавам“, „аз
немуразбирам,поцялденигрииграе,понене ходида
крадеилида седрогира“. #

Напред, науката е слънце!
(За възпитанието и обучението)

РайнаАлександрова
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Е
, минаха баловете, минаха и матурите,
време е за равносметка. Кич, търговия
и пошлост са ключовите думи, ха

рактеризиращи ситуацията с абитуриентите.
Заливат ни статии на всевъзможни експерти,
повечето от които не са прекаралииминута в
класната стая. Заливат ни и мнения на
всички, свързани с институциите, отговорни
за младежите. Все противоречиви, общи,
избягващи основните проблеми. Нагласа,
мисъл и трезва преценка са ни нужни, за да
осъзнаем няколко прости неща.

Че нашето образование е в упадък, е видно
дори от самолет. Учениците обаче не са ви
новни за това. Отговорността принадлежи на
други. Аз съм бивш учител и ми се иска един
ден да се върна в класната стая. Но за целта
някои „виновни“ трябва да се разпознаят
като такива и нещо да се промени.

Родителите

Те прощават всичко на децата си. Поне в
България е така. Не съм чувал за конфликт
учителученик/родител, който да е решен в
полза на учителя. В мига, в който се случи
сблъсъкът, вечният губещ е педагогът. И по
този начин детето или тинейджърът се нау
чава на безнаказаност. Младите учители
просто няма да се върнат в клас, ако родите
лите продължават да се смятат за изконно
прави. Може би и това да е нечия цел
всъщност. Самите ученици нямат вина, тя е

на майките и бащите им. Няма ученик, който
да не може да изкара отличен, няма ученик,
чийто интерес да не може да бъде събуден.

Хубава стратегия е да обвържеш учебния
материал с това, което интересува учащите, а
не с това, което интересува учителите (или
родителите). Да възложиш на дете, което ри
сува добре, да изготви историческа или
географска карта. Да помолиш младеж, кой
то се интересува от информатика, да ти
направи програма, която веднага да изчисля
ва оценка на тест. Да поискаш от ученик,
който мечтае да е журналист, да изготви
интервю или статия, свързани с даден
предмет. Всичко е възможно, ако повярваме
в бъдещото поколение. Но за целта родите
лят трябва да възпита детето си, да направи
първите стъпки в учението заедно с него. И
да бъде сурово санкциониран, ако това не се
случи. Глоби, порицание, глоби, порицание,
затвор дори. Единствените случаи, когато
съм виждал родител да се стресне и да стегне
детето си, е, когато то е под угрозата да оста
не на изпит, да не завърши. Значи просто
санкциите трябва да са посериозни, защото
положението, в което България ще изпадне
след няколко десетилетия, е крайно лошо и
за да го избегнем, трябват крайнимерки.

Щом родителите са направили дете, те но
сят отговорност за възпитанието му в ця
лостен план. Трябва да се интересуват, но и
да се съмняват. Да награждават, но и да на

казват. Да имат претенции, но да имат и съ
вест, защото често желанията за високи
оценки са подкрепени единствено с твърде
нието, че „детето ми учи цял ден и нощ!“.
Кога ли е яло, кога ли е спало? Някъдемежду
фейсбук и телевизията. Ето ви една
нормална и достатъчно прагматична идея –
твърда намеса на социалните служби, ако да
ден ученик получава системно двойки. Не е
ли работа именно на тези хора да се грижат
за добруването на българските подраства
щи? Като допълнение, разбира се – намеса на
ръководство и експерти, които пък да прове
рят учителя. В интерес на истината, ученици
те свинаха с мисълта, че почти винаги ще им
се размине, и вече не се впечатляват. Петнай
сет двойки и една тройка, значи три. Виждал
съм го с очите си.

В заключение дотук – не учениците не
искат да учат, а родителите не са си научили
децата на стремеж към знание и на това
колко всъщност е важно да си образован. Бас
държа, че отговорите на матурата по БЕЛ са
купени и от някой притеснен за бъдещето на
потомството си баща. А самата матура
въобще не беше сложна...

Ръководствата

Иинспекторатите, и самотоМинистерство
на образованието и науката. Знаете ли колко
е трудно млад учител да влезе в училище, да
бъде назначен на работа? Категорично не е
вярно това, което се тиражира в медиите, че
няма желаещи млади да бъдат педагози. Же
лание от ръководствата да им дадат шанс
обаче липсва. Те правят всичко възможно да
прикриват всеки проблем, всеки конфликт,
всичко, което потенциалноще повлияе лошо
на имиджа на учебните заведения. И те
заприличват на красиви, но изгнили отвътре
ябълки, подобно на финансовите ни инсти
туции.

Единици са директорите, които дават
шанс на младите, и това се случва в голяма
степен поради липса на други желаещи, пре
димно в малките населени места, в не толко
ва престижните училища. Добре че от
известно време някои организации, сред кои
то две наистина големи, се борят със стерео
типизирането на образованието и дават
възможност на млади учители да получат
своята реализация по професията. При това

Защо българското
образование върви надолу?
(мнение намлад, но вече бившучител)

СветозарПетров
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текции, подобно на полицаи и лекари. Че
дори и поголеми. Защото младите не се за
държат, а повъзрастните рухват. Това е
общият план. Затънали в бумащина, кретат
да избутат домесецюни.

Като казах бумащина, наскоро образова
телният министър съобщи, че предстои ма
териалната книга да изчезне от училищата.
За хората, които не са били в системата, това
едва ли е някаква новина, но искам да го
подчертая – защото е нещо важно. Мате
риалната книга, онази огромна книга, която е
във всяка учителска стая и където всеки
трябва да запише точно името на урока, кой
то е предал, е символ на тъпченето. Защото
няма никакво значение какво правиш в часа,
стига в материалната книга да пише, че си
предал дадена урочна единица. И ако не си
попълнил своето квадратче в книгата, може
дори да ти удържат от заплатата. Та, новина
та, че този няколкокилограмов хартиен Да
моклиев меч ще отпадне, ме кара да мечтая.
Първата крачка към учителска свобода, към
липса на документация, към електронни ре
гистри, към образование в XXI век, ще бъде
направена. Или поне се надявам. Именно
това би било действие в правилната посока за
връщане на младите в училище.А не бе
зогледното променяне на програми, изисква
ния, учебници и т.н. Докато не се промени
нагласата, ако ще и Айнщайн да напише
учебниците, резултат просто няма да има.

Ръководствата и министерството могат да
изкупят вината си за упадъка на образова
нието и като осигурят гръб на младите учи
тели. Ето как би станало това: След една
определена възраст, преподавателите
трябва да спрат да практикуват, но да оста
нат в системата. Имат знания, имат опит,
имат рутина. Трябва да бъде въведена
длъжността „учителнаставник“, обсъжда
на от време на време в интернет и медийно
то пространство, но плахо, несигурно.
Спомням си колко бях ужасèн в началото.
Стресът, който преживява младият учител
в първите еднадве години от практиката си,
не е никак малък и един възрастен негов ко
лега би спомогнал много за плавното преми
наване от поколение в поколение, за поста
вянето на основите един вид.

Всичко, казано дотук, би се случило лесно,
ако бюджетът за образование стане двоен. А
нали уж за това се говори... Вместо да увели
чават учителските заплати безогледно, само
и само да привлекат нови кадри, би било по
добре допълнителните пари да бъдат използ
вани рационално. Ако знам, че първите две
три години до мен ще има опитен колега на
принципа на базовия учител по време на ста
жуването в четвърти курс, ще съм много по
спокоен. В някои училища тази практика е
формално наложена, но чисто законово още
я няма. А би помогнала много. В краен слу
чай учителят наставник може да се пенсио
нира, но да взима и някакъв процент заплата.
В границите на възможното е, ако наистина

повярваме, че образованието ни трябва да
тръгне нагоре.

В училище би имало повече млади и ако
инспекторатите проверяват педагозите вся
ка седмица. Защото не желая да се тревожа,
че в моите часове невинаги класът слуша, до
като колегата ми с 30годишен стаж и силно
приятелство с директора, си позволява да не
прави нищо в своя час. Попитайте десетина
младежи на възраст между 13 и 16 г. дали все
ки ден по всички часове взимат уроци или са
изпитвани. Отговорът ще ви ужаси. Инс
пекторатите размахват пръст, ходят по учи
лищата от време на време, но реално не
упражняват истински контрол, а той е ну
жен, и томного. Итук идва третата вина.

Учителят и неговите извинения

Този текст не е за онези учители, които не
спят през нощта, защото проверяват конт
ролни работи и подготвят уроци. Не е и за
онези учители, които водят по няколко
извънкласни клубове. Още помалко е и за
учителите, които извеждат учениците си до
успехи на олимпиади и състезания. Трите
изброени типа педагози рисуват красивия
облик на нашето образование. Лицето без
бръчки, което се усмихва на Европа и света.
Далиобаче това лице е истинско,далипросто
не е с тежък грим, прикриващнедостатъци?

Във времето на равносметки, свързани с
поредното „изгубено поколение“ абиту
риенти, е хубаво да осъзнаем, че някои учи
тели в България не заслужават да са такива.
Суровите обвинения от обществото, макар и
често безпочвени, в определени случаи попа
дат право в целта. Хубаво е да си дадем
сметка, че една огромна цифра педагози
просто „бута учебната година“, без да се
стремят към усъвършенстване и – което е по
лошото, без да им пука за самите ученици.
Казват, че да си учител е призвание, и са пра
ви. Но огромен процент от българските
просветители просто не стават за тази работа.
Кой съм аз, че да ги съдя, ще попитате? Аз
съм човекът, който искаше иновации, но не
ги получи, защото зависеха от закостенелите
и нищо не правещи мои повъзрастни колеги.
Аз съм човекът, който искаше да развива та
лантите на своите ученици, но не можех да го
правя изцяло, защото зависех… от онези, го
респоменатите колеги.

Предизвиквам всеки от читателите да по
пита няколко ученици дали всички часове са

ланието и съзнателното усилие на обуча
вания, гласи педагогиката, нямаме обра
зователен процес, а чисто и просто наси
лиенадличността.

А кой пръв обгрижва детето, разпалва
любопитството му, насърчава го и му
отваря път към света? Несъмнено, във все
ки един аспект, това е семейството, което
задава отношението, правилата за поведе
ние, дисциплината, всичко онова, което
разбираме под „възпитание“. И то е осно
вата, условието да получи детето добро
обучение. Дали държавно, частно или до
машно – това е въпрос на избор в днешно
време. И семейството, родителите правят
този избор, според разбиранията си, с
огледдобротоибъдещетонадецата си.

И, като за всяко стойностно нещо, тук се налага да
положим усилие. Въобще, преди да обвиним система
та, политиците, учителите, Интернет и когото решим,
добре е първо да оздравим отношенията си в се
мейството – да видим като родители отделяме ли вре
ме да поговорим, да възпитаме, сиреч да изслушваме
без упрек, да похвалим и мотивираме, да внушим
ценности с поведение, вместо да наложим разбира
нията си.

Известно ли е, че за първите 5 минути всяко дете в
класа вече знае що за човек е новият учител? Не мо
жеш измами децата! Защо си мислим, че пре
небрегвайки ги, под един или друг благовиден
предлог,можемда ги заблудим?

Съзнателно положеното усилие, постоянството в
изграждането на доверие се отплащат! Когато едно
дете се чувства безусловно обичано, то израства са
мостоятелна, силна личност, човек, способен да взе
ма принципни решния, защото се чувства се уверен в
себе си. Появят ли се повече такива личности, обра
зователната система вече няма да ни внушава безси
лие, а ще намерим сили да я променим отвътре,
изисквайки и отстоявайки права и принципи. Същи
те онези принципи, които сме заложили във възпита
нието на децата си.

Вярно е, че живеем в ХХІ век и Интернет също
възпитава, пълнейки главата на детето с понятия и
образи. Обаче, освен липсата на реално, човешко
общуване, което е основен дефицит на нашето време,
Интернет не може да създава ценностна система, да
отглежда личности. Често, обсъждайки възпитанието,
изваждаме това влияние от уравнението. Ато е важно.
Фактът, че днешните родители не са толкова на „ти“ с
технологиите, колкото техните деца, ги кара да омало
важават това. Така че да оставим „компютъра да
възпитава“ е все едно да абдикираме повторно от ро
дителски задължения, този път от криворазбраното
„абе те всичко научават там, к’во да се занимавам“, „аз
немуразбирам,поцялденигрииграе,понене ходида
крадеилида седрогира“. #

им плащат част от разноските по преподава
нето, между другото, но нека не задълбаваме
в тази тема. И още нещо: може би някои от
читателите не знаят, но за тяхна информа
ция – почти всеки млад учител започва с до
говор за 6 месеца, а след това той му бива
удължен до края на учебната година. Масова
практика е педагозите да бъдат наначавани
на такива договори, да бъдат освобождавани
от работа през лятото и след това да бъдат
наемани отново от септември при същите
условия. И докато за 12 години това, може
би, изглежда нормално, сами преценете
колко стресиращо и фрустриращо е след
това да трепериш за своето работно място,
тъй като не знаеш дали наистина са те осво
бодили, или ще ти се обадят отново през
септември.

Друга типична практика е учителските
места да се обещават на точно определен чо
век, независимо от това качествен специа
лист ли е, или не. Попитайте десетина ди
ректори колко от свободните работни пози
ции в техните училища са истински и колко
са решени предварително. Ще се изненадате
от отговора, ако ви отговорят, разбира се.
Срочните договори са прекрасен начин за
контролиране на положението, но са в тота
лен ущърб на учениците. Защото има класо
ве, където всяка година учителите по даден
предмет са различни, а такава постоянна
смяна не е никак полезна – докато свикнат с
един, идва следващият.

Младият учител иска да се докаже, иска
отговорности, иска иновации. Не иска
формалности. Бумащината и многото рабо
та извън преподаването са сериозна спънка
за много педагози. И те бягат, докато имат
избор. Една от причините някои директори
да НЕ наемат млади е, че не могат да ги конт
ролират, макар и да са на срочен договор. За
един човек на средна възраст със семейство и
деца, смяната на работното място ще е
трудна и поради тази причина той е готов на
много повече компромиси. Лично съм чувал
изречението „да избутам още няколко годи
ни до пенсия“. Как такива смачкани хора,
които не са виновни, разбира се, ще коват
успехите на бъдните поколения? Те жертват
всичко, включително и достойнството си.
Мен са ме обиждали в клас с думи, граниче
щи с псувня. Е, нищо не се случи с ученика,
който го направи, но проблемът бе потърсен
в мен. Учителите трябва да получат про
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им интересни. Ще получи отрицателен отго
вор и в това, принципно, няма да има
проблем, поне на пръв поглед. Но нека,
както стана дума порано, след това попита
ме същите тези ученици дали във всички ча
сове те взимат урок или са изпитвани. Отго
ворът ще е шокиращ. За съжаление нямаме
статистика колко от уроците в разпределе
нията на българските учители наистина са
предавани през учебната година и това е
много тревожно. Ако си с връзки в ръко
водството, ако си с позиции, то ти де факто
можеш да правиш каквото искаш в часа си.
Нищо, че учениците ти ще са неподготвени.
Такива учители изпитват лесно и пишат по
дарени шестици или изпитват трудно и се
превръщат в „страшилища“.

Върволиците двойки в някоя графа на
дневника невинаги означават, че учениците
не се опитват да се подготвят по предмета. И
екрайно време да припознаем това като един
от основните проблеми на нашето образова
ние. „Нищо не правим в час!“ понякога е
вярно твърдение. Обаче е трудно доказуемо,
защото органите, които следят дейността на
педагозите, предупреждават за своите про
верки. Ръководствата предупреждават за
своите проверки. Всеки предупреждава и с
това прави дейността си ако не ненужна, то
поне ниско ефективна. Какво ли ще стане,
ако инспекторатите тръгнат на напълно
изненадващи посещения в школата? Ще
лъснат истините. В тази връзка, увеличава
нето на учителските заплати, за което винаги
се говори, няма да доведе до подобряване на
образованието. Ако просто се дадат повече
пари, без да се вземат предвид постигнатите
резултати, кръгът няма да бъде разбит. Така
нареченото диференцирано заплащане е
стъпка в правилната посока, но от този
своеобразен „лъвски пай“ се възползват най

вече близките до ръководствата педагози или
онези, които буквално изнемогват от работа.
Откъде знам ли? Трето поколение учител
съм и от поне 20 години живея с проблемите
на тази обществена прослойка.

Самото диференцирано заплащане
представлява един вид оценка на работата на
всеки учител, прави се от главния учител в
неговото методическо обединение (нещо
като катедра в университет, но на ниво
„средно образование“) и на базата на това
оценяване в началото на учебната година
всеки получава някаква сума пари, която
може да стигне размер една заплата, че и по
вече. За съжаление, често обективност в това
оценяване липсва. Можеш да прималяваш
от работа, да си нает на половин работен ден,
но да стоиш цял, да помагаш за какво ли не и
пак да обереш трохите за сметка на колегите
ти с „прослужено време“. Не казвам, че ня
кои от тях не заслужават, има учители, които
са истински терминатори в своята област,
обаче както беше отбелязано, този текст не е
за тях, а за онези другите – търтеите.
Формалното водене на ЗИПове и клубове по
УСПЕХ (УСПЕХ е съвременният вариант на
кръжочната форма), е често срещано.
Наясно съм, че това отново е недоказуемо
твърдение, затова предизвиквам инспекто
ратите да тръгнат на масови проверки. Ако
греша, бих се извинил. Още малко време
имаме да се крием в сянката на успешните
педагози, съвсем скоро всичко ще излезе ная
ве. Първи ще бъдат онези учители, които
преписваха матурата по български език,
както и онези, които предварително раздават
отговорите на олимпиади на своите ученици
с цел успех. Итакива има, повярвайте.

Накрая обаче нека изтъкнем и няколко
смекчаващи вината на учителя обстоятелс
тва. Първото от тях е, че часовете просто не

достигат за покриване на целия учебник. За
да ви го докажа или поскоро покажа за поре
ден път, ще ви направя една проста сметка.
Нека приемем, че става дума за „разказвате
лен“ предмет.

Стандартен брой часове по предмет – 72 на
учебна година. Стандартен брой раздели в
учебник – 4 (плюсминус 12). От часовете ва
дим три, защото е абсолютно задължително
учебната година да започне с преговор на
знанията от предишния клас и входно ниво.
Остават 69. От тях вадим още три, защото
всеки раздел трябва да има обобщение на ма
териала. Остават 66. От тях вадим още пет –
един за оформяне на първия срок, два за фи
нален преговор, един за изходно ниво, един
за крайно оформяне. Остават 61. От тях ва
дим още два за междинни писмени работи,
по еднана срок.Остават 59.Оттях вадимоще
четири, защото продуктивността на учени
ците в последните няколко седмици спада.
Остават 55. От тях вадим още пет като общ
брой на времето за устно изпитване. Остават
50 часа. Приемаме, че учебника има 50 урока.
И в момента, в който някой от тези уроци се
окаже подълъг, увисваме.

И още няколко уточнения – едно е часът
да е първи, съвсемдруго е да е последен.Едно
е да е в първа смяна, съвсем друго е да е във
втора. Но тези неща никой не ги отчита.
Двусменното образование, един от бичовете
на нашето общество, но за това също не се за
мисляме… или просто свиваме рамене.

И ето ти причини учителите да протести
рат. А те се примиряват и в това е тяхната
вина. След това спира да им пука или за
почват стресът, болестите и т. н. Уж ЗИПове
те са за компенсиране на разликата от часове,
които не стигат, но често те се водят
формално. Откъде знам ли? Няма да отгово
ря, нека инспекторатите тръгнат на про
верки. Намасирани проверки.

Второто смекчаващо учителската вина
обстоятелство са, както стана дума понагоре,
родителите. Ето ви още един повод за про
тести. Найголемият интерес от образование
то имат децата и родителите. Обаче не го по
казват. Няма да задълбавам отново, само ще
кажа, че докато найголемите конфликти ро
дителученик не стигнат до съд, едва ли поло
жениетоще се промени.Пъкнека видим.

Трето смекчаващо вината обстоятелство –
постоянните промени в закона и постоянно
то изместване на приоритетите. Един е в
центъра на нашето образование и това са
учениците. Не иновациите, не учебните
програми, не изискванията как да се препо
дава, а самите ученици. Чудейки се как да им
помогнем, някак си ги забравяме. Човешкото
и приятелското отношение към децата е
ключът, защото те оценяват именно това.
Ние трябва да повярваме в тях, а не да ги тре
тираме като опитни зайчета.

И накрая – осъзнавам, че обвиненията тук
са много и тежки, но заставам зад думите си.
Компетентните органи могат да потвърдят
всичко, казано тук. Ако пожелаят. #
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II –РАЗВАЛЕНАРИБА

„Май беше идея на Хасенфьордер... Бяхме се зазяпали
в един очарователен малък аквариум с рибки на входа на
ресторанта. Хасен внезапно каза: „Да им дадем не
щичко, та да живнат малко!“. Извади си от джоба ня
колко таблетки Макситон (декстроамфетамин) и ми
ги подаде.... хвърлих ги на рибките. И ооо да! Амфета
мините действат същотолкова добре и на рибки, казвам
ти. В продължение на 10 минути вършееха от единия
край на аквариума до другия.“

С годините стрихнинът на Тура разбираемо е
изоставен, а на сцената постепенно се появява нов
играч – амфетамините (обикновено подформата на
бенздедрин). В периода на Втората световна война
войниците от британската армия получават редовна
дажба от хапчето (за цялата война отиват около 72
млн. таблетки). Някои широкоскроени военни дори
твърдят, че Битката за Британия направо си е била
загубена без него. Все пак след войната армията го
зарязва – амфетамините притъпяват преценката и
чувството за риск и по оценки на военновъздушни
те сили водят до прекалено голям брой разбивания
на самолети. В спорта обаче въпросните странични
ефекти са добре дошли, а черната борса след война
та е задръстена от амфетамини.Допинг контрол пък
на практика няма – всеки е свободен да взима, какво
то докопа.

Нещата с допинга започват истински да излизат
от контрол някъде през 50те години. „Три четвърти
от състезателите са допингирани. Разбрах го, защото
всяка вечер по време на Тура ги посещавах в стаите им.
Прилошаваше ми след тия визити.“ – казва тога
вашният мениджър на френския отбор  Марсел
Бидо. Сякаш, за да го окуражат, че съвсем не при
казва глупости, през 1956 всички 14 членове от
белгийския отбор напускат състезанието след
мистериозно заболяване. Официалната версия?
Развалена риба. Всички на Тура се досещат доколко
точно е била развалена и доколко точно е била риба,
но допингът е тема, която никой на Тура не обсъжда
публично. Е... почти никой.

Петкратният победител в Тура Жак Анкетил не
само, че я обсъжда, но и открито насърчава употре
бата на амфетамини. (Чудите се кой е турбо веселя
кът срибките отначалото,нали?ЖакАнкетил – nice
to meet you!). Нещо повече  след анулирането на
титлите на Армстронг понастоящем ще намерите
името на Жак Анкетил да стои гордо в списъка от
четирима състезатели, постигнали наймного побе
ди на Тура (общо 5 – 1957, 61, 62, 63, 64). Защо? Защото
ги печели, когато допинг контрол все още няма.
Впрочем Анкетил е и един от найголемите про
тивници на въвеждането му. Нарича го „нарушава
неналичната свобода“.Концепциятаму е скандална
и същевременно бурно адмирирана от колегите му –
истинските престъпници всъщност са противниците
на допинга, които пречат на един честен професио
налист да си вършиработата.

В тези изопачени времена, от другата страна на
барикадата се появява неизвестен герой. През 1952 г.

главният доктор на Тура внезапно се оттегля, а на
негово място пристига никому известен млад лекар
на име Пиер Дюма. Чувайки за обявения вакантен
пост, Дюма зарязва почивката си в Алпите и хуква
към Тура – без опит, без да знае почти нищо за ко
лоезденето, без да подозира къде попада. И без да си
има и наймалката идея как ще се промени животът
му оттук насетне.

За две десетилетия на поста Дюма вероятно се
сблъсква челно с найозъбеното и грозно лице на до
пинга почесто от когото и да било друг на Тура. Той
е един от първите, които нарушават мълчанието,
като публично заговаря за тиктакащата бомба със
закъснител и повежда открита война срещу нея.
Един от основните катализатори за въвеждането на
антидопинговия контрол, за което, разбира се, е
повсеместномразен от състезатели и треньори.

Всъщност още от момента, в който стъпва на
Тура, ченето наДюма увисва – пред него се разкрива
един смайващ, непознат и почти сюрреалистичен
свят, в който по странен начин се преплитат шама
низъм, магьосничество и медицина, а състезателите
се инжектират (често и в движение) с каквото им по
падне, без дори да го крият. „Колоездачите взимаха
всичко, което им се дава – включително екстракти от
крастави жаби, ужилвания от пчели и каквото друго
можете да си представите. Беше медицина от самото
сърце на Африка“. Оказва се, че Тур дьо Франс някак
неусетно се е превърнал в забавна световна ежегодна
триседмична конференция на знайни и незнайни
илачи, церители, лечители, шамани, магове, закли
натели и пр.

„Ако по време на състезание случайно изгубиш от
поглед основната група колоездачи – просто следвай
следата от празни спринцовки и опаковки от хапче
та“, майтапи се тогавашният състезател Джок
Андрюс.

Колоритни и зловещи истории от този период
има много – някои са безобидни, други – комични,
трети завършват трагично. Повечето  и трите
едновременно. През 1955 г. по време на един от ета
пите, френският колоездач Жан Малежак започва

Христо Гатев

да криволичи, впоследствие губи контрол и пада.
Според разказа на френския журналист Пиер
Шани, Малежак „беше напълно неадекватен, лицето
му беше с цвят на труп, а по челото му се стичаше ле
дена пот“ След падането единият му крак остава на
педала, а другият продължава да върти въобра
жаем педал във въздуха. Свестява го Пиер Дюма –
15 минути покъсно. В линейката Малежак крещи,
мята се, иска си колелото обратно. Щом се поуспо
коява, разказва, че преди състезанието е получил
бутилка с неизвестно съдържание от треньора си.
Дюма заявява, че е готов да свидетелства по
евентуално дело за опит за убийство. Малежак оба
че избира да покрие случая – не повдига обвинения
и до края на живота си отрича да е взимал забране
ни вещества.

Пет години покъсно сънародникът му Роже Ри
вие изхвърча на един завой, пада в дерето и си чупи
гръбнака. В джобовете му Дюма намира палфиум –
опиат с послабо, но побързо действие от морфина.
Оказва се, че реакциите на Ривие са били дотолкова
забавени от голямото количество палфиум, че не е
могъл да натисне навреме спирачките. Инцидентът
прекратява кариерата на Ривие.

През 1962 г. германският колоездач Ханс
Юнкерман пада по трасето. Немецът добутва коле
лото до един хълм и се тръшва изнемощял до пътя.
„Ядох развалена риба снощи“, усмихва се виновно
Юнкерман на зяпачите. Проклетата развалена риба
още същия ден изважда от строя още 20 състезатели.
Интересното е, че разследване покъсно установява,
че предната вечер никъде в хотела не е сервирана
риба, още помалко развалена.

Серията от инциденти плюс смъртта на датския
колоездач Кнуд Енемарк Йенсен на олимпиадата в
Рим през 1960 г. сякаш успяват да разбунят духовете,
да предизвикат дебат сред общността и да светнат
червената лампа, че нещата в спорта излизат от
контрол. Така след много перипетии, протести и па
зарлъци идва и сюблимната дата – 1 юни 1965 година.
Допингът във Франция вече е официално забранен
от закона. Започва голямото надлъгване. #
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DashThe Effort:
Дори и едно „Браво“ може да

надъха една група да продължи
да се занимава с музика

Как се създаде Dash The Effort?
Жоро: СДжио се намерихме вАкадемията и установихме, че има
ме еднакъв вкус към музиката. Записахме няколко идеи заедно,
които ни харесаха как звучат, и поради тази причина решихме, че
трябва да създадем група.
Трудно ли беше в началото и как се чувствахте? Имаше ли
скептицизъмкъмработатавиотвашитеблизкиипомеждуви?
Жоро: Доста трудно беше да намерим правилните хора. Отмного
места чувахме, че няма как да намерим достатъчно техничен ба
рабанист, който да може да ни изсвири нещата, както и вокалист,
койтодаредувачисти вокалии скрийм.Е, за цялотони времекато
група сменихмедвамабарабанистии един вокалист.Та, вмомента
хората зад микрофона са дори двама. Разбира се, не беше лесно,
но в крайна сметка бях сигурен, че имаше хора като нас, на които
им се намила на главата как нищо няма да стане и че хвърлят уси
лия на вятъра. Лошото е, че тези приказки режат крилете и на
много талантливи хора, които пък от своя страна забиват здраво в
ежедневието, като се задоволяват със средно добра работа и
отбивка в кварталната кръчма след работния ден. Ареално са мо
жели илимогат да постигнатмного повече.
Жо: Винаги има скептицизъм, но винаги нашите близки са ни
подкрепяли в това, което правим. Не е трудно само началото.
Трудно е през цялото време.
Какво виподтикнада правите такъв стилмузика?
Дани: Може би това е найактуалното и вдъхновяващо
нещо от стиловите ни предпочитания. Ако зависеше от мен, бих
участвал в поне още 10 стилово различаващи се проекта.
Койправимузиката на групата?
Маги: Основни композитори на групата са китаристите ни Жоро
и Джио, но и останалите се включват активно в оформлението на
парчетата.
Дани: Всички – без изключения, но обикновено първоначалната
идея идва от китарите.
Акойпише текстовете?
Маги: Старите текстове са писани от предишния вокал на Dash –
Петьо. Вмомента със задачата се е заелЖо.
Разкажете повече за себе си. Скакво се занимавате?

Вестник „#Протест“ се издава с доброволниятруд на екипа:

Райна Александрова
Мuла Ваcuлева
Ваcuл Дuмumpoв

Xpucmo Гаmев
Бopuл Гуpuнoв
Xpucmo Йoвев

Мuхаела Лазаpoва
Светозар Петров

Събин Танев
Свеmocлав Xpucmoв

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

Маги: По образование съм музикант, миналата година за
върших НМА с поп и джаз китара. В момента работя почасово
за един сайт. Въвеждам данни. Тепърва предстои да наглася не
щата в живота си.
Жо: Аз работя в метъл магазин. Занимвам се с музика. Освен
Dash the Effort съм вокалист в метълкор бандата Fate Means
Nothing ифолккор бандата Khanъ. Отдаден съм изцяло на това
да правя музика с готини хора и когато ми се отдава
възможност, организирам концерти на банди, независимо дали
моя група участва или не.
Дани: В „извънработно" време  с програмиране.
Кои са групите, които ви вдъхновяват?
Маги: През годините са били различни, влиянията и вкусовете ми
са се променяли. В момента съм на вълна Textures, Karnivool,
Intervals, Disperse и други.
Жо: Аз се вдъхновявам от поновите групи, колкото и неприемли
во да е това за по„oldschool“ феновете. Born of Osiris, Veil of Maya,
Breakdown of Sanity, Carnifex са бандите, от които черпя вдъхнове
ние, но текстовете, които пиша за групата, са вдъхновени от
собствените ми емоции и преживявания, които се опитвам да
интерпретирамподформата на послание.
Дани: Специално в контекста на музиката на Dash The Effort – бих
казал, че старите неща (Polar Dawn) са повдъхновени от ме
тълкор ерата (All That Remains, Killswitch Engage) и мелодичния
death (In Flames), докато нещата, над които работим в момента, са
еднадве идеи в поекстремна и по„джент“ насока.
Койбешенайважниятмомент в кариерата на групата?
Маги: Според мен найключовото беше спечелването на WOA
Metal Battle Bulgaria.
Жо: Аз мисля, че найважният момент беше пускането на кли
па ни Redemption и издаването на нашето ЕР “Polar Dawn“.
Всяка банда става разпознаваема и найвече може да бъде
чута, когато има някакво издание зад себе си. Издаването на
ЕРто и пускането на клипа ни сложи в списъка с банди, които
реално можеш да чуеш и да добиеш представа какво свирим и
какво представляваме ние.
Дани:Напървомясто  това да се събере точно този състав на едно
място. Вярвам, че всички важни и положителни неща в бъдеще
ще бъдат следствие на това.
Как се чувствахте по време на участието на конкурса Wacken
Open Air Metal Battle Bulgaria, който ви осигури участие на емб
лематичния фестивал Wacken Open Air, както и правото да
подгрявате Blind Guardian на концерта им у нас? Вярвахте ли,
чеможете да спечелите?
Маги: Честно казано не, не съми вярвала, чеможемда спечелим.
Жо: Абсолютно не. Аз съм реалист и виждах огромния потенциал,
бликащ от всички групи, които кандидатстваха. Аз съм от
последните членове, които са пристигнали в Dash the Effort, и ви
наги съм билфен на музиката им, както и на музиката, която пра
вим сега, но имаше групи, които бяха наистина брутални. Изобщо
не сме очаквали, чежуритоще види в нас такъв потенциал.

Дани:Да, защоне,но приналичието на толкова яки групи на едно
място, не мисля, че някой от нас е таил надежди... поне не и до мо
мента, в който не се класирахме нафинал.
Какво усещахте, когато подгрявахте Blind Guardian и какво
имате да кажете?
Маги: Беше изключителна чест и удоволствие да излезем на една
сцена с легенди и то в една от големите зали в България.
Жо: Когато си на такава голяма сцена и подгряваш толкова го
ляма група като Blind Guardian, емоциите са изключително
много. Не може да се опише какво изпитваш когато излезеш и
видиш толкова много хора, които те слушат как правиш това,
което ти харесваш.
Дани: Искам да кажа „благодаря“ на организаторите, както и на
публиката, която ни подкрепи на толкова стиловочужда сцена.
Радвам се че успяхмеда гинакарамеда куфеят, въпрекиченямаме
многообщостворчествотонаBlind Guardian.
Вярвахте ли, че можете да стъпите на една сцена с такива
величия?
Маги: Може би тайно съм се надявала, че е възможно някой ден.
Жо: Не.
Имахтеликонтакт сBlind Guardianикакъвбешетой?Какво си
казахте?
Маги: Поздравявахме се на няколко пъти, но не ни достигна сме
лост и време, за да осъществимпосериозен контакт с тях.
А какво е настроението в момента по повод предстоящото ви
участие на Wacken Open Air?
Маги: Изключително развълнувани сме. Това, което ни се случва,
е наистина нещо голямо. Това е един невероятен шанс за реализа
ция и изстрелване към други измерения в музиката. Също така
има и напрежение, защото отговорността е сериозна, но гледаме
да го елиминираме, за да сме въвформа.
Жо: Настроенията са две. Едното е естествено голямата радост от
това, чеще имамешанса да представим държавата ни в Германия
и ще имаме шанса да забием на найголемия фестивал за метъл
музика. От друга страна е и сериозното отношение, с което прие
маме задачата, която ни е възложена. Репетираме сериозно, по
добряваме звученето ни и се стягаме максимално, за да бъдем в
найдобрата сиформа там.
Какво според вас трябва да се промени в България относно
музиката?
Маги: Не само по повод музиката, ами цялостно културата.
Трябва още от малки децата да се запознават с изкуството – ка
чественото такова. Да се създават морални принципи у тях. Спо
ред мен от тамще се качи значително интелигентността на нация
та и афинитета към хубавамузикаще стане нещочесто срещано.
Жо: Отношението на българскияфен. Всеки човек, занимаващ се
с музика (особено в потежкия стил), е променил своето мислене и
е възприемчив към поотвореното мислене. Българският фен до
някъде е закостенял и чак в днешно време се забелязва промяна.
Когато феновете започнат да подкрепят сцената, а не отделните
любими групи, нещатаще се променятмного
Дани: Музикалната индустрия е много слаба у нас, но това не е
нищо повече от отражение на положението, в което се намираме
като цяло. С оправянето на второто, всичко останало ще започне
да се променя в положителна посока.
Скакво бихте се обърналикъмбългарскитефенове?
Маги: Подкрепяйте доколкото можете българската underground
сцена. Всичко правим със собствени средства, много усилия и лю
бов. Не се надяваме на голяма възвръщаемост, но винаги сме мно
го щастливи, когато радваме хората и те в замяна ни зареждат с
положителна енергия. В крайна сметка това е найважното!
Жо: Подкрепяйте българската сцена! Ходете на концерти, купу
вайте дисковете на бандите или просто пийте бира с тях, за да ги
подкрепите! Дори и едно “Браво“ може да надъха една група да
продължида се занимава с музика.
Дани:Благодаря,че виима,иподкрепяйтемузиката,коятоискате
да се прави.

Линккъмофициалнияклипна REDEMPTION:

https://www.youtube.com/watch?v=8P3f1xig2GM

Интервюто взе: ВасилДимитров

В това интервю избрахме да ви срещнем с една изключително перспективна българска банда – Dash The Effort. Групата е съвсем
млада,нейнитечленове също,нотованебешепроблемзатях (аможеда ебилопричината?) да спечелятконкурсаWacken Open Air
Metal Battle Bulgaria, койтоимосигуриучастиенапревърналиясе в храмзаметълфеноветефестивалWacken Open Air вГермания.
Неимпопречи и дълбокото стилово различие с пауърметъликоните Blind Guardian, за да подгряватпубликата за концерта им в
Българияна 16май.Ите гонаправиха –предизвикахаподкрепатанафеновете в цялата зала „Универсиада“, след което отстъпиха
място на Hansi Kürsch и компания. Съвременното звучене на музиката им, заедно с harsh вокалите на Жо „Вортекс“ Василев и
мелодичниягласнаМаги,правиDash The Effort една отнайголемитемладинадеждинабългарскатаметълсцена.




