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ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ
Петко Славейков,
Из “Изворът на белоногата“
***
- Няма там, аго, по вази,
няма там стени таквизи,
зиме със здравчец обрасли,
лете със сива лиляка;
няма там бяло кокиче,
ни теменужка дъхава
между къдрави шубрачки;
в поля чернока аглика
на всяко рано пладнище злат минзухарец в равнище,
ни ален божур в странище…
В моята мала градинка
доста е мене, що имам:
всякакви ружи шарени,
шарени жълто, алени,
дребен босилчец черночък,
син кремък, жълта латинка,
бял кремък чисто сребърен,
бисерно, росно леденче,
крехка върбица клоната,
стволяста камха рехата,
червен седянко вечерен,
синкави рохли ранници,
карамфил зимен и летен,
ширбой ми кичест ператен
и морав стратул бархатен. . .
Тез живи цветя няма ги
в ваште, аго, градини!
Там всичко расте насила
и дето расте, там вене. . .

***
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Йоан Екзарх за човека и природата
Из „Шестоднев“ и „Небеса“
А може да се види как и бездушните вещи спазват тези установени предели. Така
морето, вълнувано от бури, надигащо се и тласкано срещу съседната суша, се свени от
пясъка и не си позволява да премине установените граници. Както устременият кон бива
възпиран от юздата, така и морето, като вижда написан върху пясъка неписания закон,
завръща се назад. Реките текат така, както са отредени изначало. Изворите текат и
кладенците дават на човеците онова, което им е потребно, а годините и всички времена
се сменят поред едни след други.
(...)
Когато виждаме как в годините се променят времената и дъжд се изсипва по
земята, и тя расте и се покрива с трева, и ниви се вълнуват, и дъбрави се зеленеят, и
гори растат, и овощия се раждат, нека насочим езика си към възхвала и да кажем с
блажения Давид и с него да запеем, като речем: “Възвеличиха се твоите дела, Господи…
Ти всичко създаде с премъдрост.“
Когато слушаме пойните птици: да пеят славеи, косове и сойки, чучулиги и
кълвачи, щурци и жътвари, лястовици и скворци и други безчислени птици да пеят с
различни гласове красиви песни, в това им подражаваме - да славим Твореца.
(...)
Подражавай на особения нрав на пчелата, която никому не причинява вреда и не
поврежда чуждия плод, а съставя медни пити. Защото тя събира, както се знае, восъка по
цветовете, а меда - от тази течност, която е пръсната като роса по цветовете, изсмуква я с
устата си и я влага в отворите на восъчните пити. Поради това отначало [медът] е течен,
после, като остане по-дълго време, се сгъстява и получава своя състав и жилавост.
Поради това [пчелата] е получила достойна похвала, като е наречена мъдра и работлива.
Толкова мъдро тя построява влагалищата за меда. Като разпръсне восъка на тънък
пласт, тя построява от него гъсти и долепени помежду си клетки, така щото гъстотата на
тези малки връзки става опора за цялото. Всяко восъчно отверстие се опира на другото,
като бива преградено с тънка стеница. След това по същия начин тя изгражда и медната
пита и в два и три реда, като ги гради една [килийка] върху друга, тъй като пчелата се
опасява да направи през цялата тази пита един отвор, да не би медът поради своята
тежест да излезе навън. Разбери, как геометрията, сиреч земемерието никак не е поточно от тази премъдра пчела. Всички клетки са шестостепенни и имат равни страни, като
клетките не лежат точно едни над други, да не би поради тежестта тези дънца да
пропаднат, бидейки тънки, но ъглите на долните шестоъгълници служат за опора и
подставка на по-горните, така щото безопасно да поддържат тежестта над себе си и
медната течност да се влива във всяка клетка поотделно.
И тъй как ли мога подробно да опиша особеностите в живота на птиците? Така
жеравите имат нощна стража, която се сменя: едни от тях спят, а този ходи около тях и
наблюдава. А когато [времето] на стражата свършва, този [който е бил на стража]
заспива, докато онзи, който го замества, както първият го е пазил, така и той сега го
пази. Същият ред се вижда и когато те летят: ту един, ту друг бива водач, като след като
води определено време, предава другиму, та той също да води.
Казват за гугутката, че тя, когато умре другарката й, не се събира с друга
другарка, прекарва така, без никого другиго да приеме, но помни първия си другар.
Чуйте, жени, как чистотата на вдовството дори и всред безсловесните е нещо по-добро,
отколкото непристойнството да се вземат много [съпрузи]…
(...)
А редът при щъркелите не се отличава много от този при словесните същества. Те
по едно и също време прелитат на същите места, а после по едно време, сякаш по общо
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решение, всички отлитат. Кой им е установил тези закони, да ги съпровождат и да ги
обичат като гости? Кой ги е заплашвал с наказание, та никой да не остава от този
съпровод? Слушайте вие, които сте негостолюбиви и скъперници, та дори покрив не
давате през зимата на бедняка.
А пък проявяваното към остарелите щъркели старание и грижа би било достатъчно,
щото и нашите деца, ако пожелаят да му обърнат внимание, да почнат да проявяват обич
към баща и майка. Защото няма никой така безсмислен човек, който да не се засрами от
това да бъде по-долен в добродетелта от ненадарените с мисъл птици. Когато бащата
загуби перата си поради старост, щърковете го обграждат, покриват го с крилата си, греят
го и му носят обилна храна. [Когато опита да] лети, те му помагат, доколкото им е
възможно, като подемат от двете страни крилата му и го пренасят. Това е толкова
известно навсякъде, щото се говори за “щъркеловско благодеяние”.
Точно поради това и безсловесните въстават, та от онова, което сами вършат, [людете] да
разберат какво зло представлява да се нарушава редът и драстично да се преминават
установените граници.

Уникални средновековни фрески с природни картини в Ивановския скален манастир (Русенски Лом)
Фреските са защитени от ЮНЕСКО като обект на световното културно наследство, но...
не са обект на националнотони културно наследство...

***
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„Те остават в музея срещу ниска входна цена...“ (Д. Воев):
Забравени спомени: Протестът на майките с колички в Русе –
родоначалниците на гражданското общество в съвременна България

***
Интервю с Димитър Воев, поет и музикант, фронтмен на група Нова генерация,
за организирания от него ЕКО РОК ФЕСТ “Спасете Русе”

БНР - програма “Как си ти”
Водещ Емил Братанов
Д.В.: Смисълът беше, естествено, да вдигнем колкото се може по-голям шум с нашия рок
фестивал, да привлечем вниманието на европейските еко-среди по възможност и този
така дълбок за нас проблем да бъде поставен на дневен ред за решаване. Става въпрос за
еко-проблема в Русе…
(…) Лично аз мога да кажа, че съм недоволен от това как този фестивал беше отразен в
България, в нашата страна. Защото някак си се надявах той да намери по-широк отзвук.
Ето, самият факт, че вечерта гледах “Панорама”, и изобщо не беше споменато, пък това
беше според мен едно от най-важните събития за страната през седмицата. И самият
факт, че “Панорама” завърши с някакъв еко-проблем - ставаше въпрос за Щатите - пък
нищо не се каза за Русе, някак си… (Адри от Ер Малък: “Тъжно!”) …да, почувствах се даже
обиден в известен смисъл, колкото и смешно да звучи, защото, щом самите ние не даваме
гласност на това, което става у нас, какво да очакваме, че някой ще ни забележи
отвънка…
…Така просто ефектът от тази идея може би ще бъде по-малък заради това…
…Идеята беше никоя политическа сила да не застава зад тази проява, това да бъде
една чисто музикантска волеизява… Просто тука може би е мястото да благодаря на
всички групи, които застанаха зад тази идея. Също така, трябва да кажа, че някои мои
колеги ме разочароваха, защото не можаха да проникнат в дълбочината и смисъла на
идеята, даже ставаше въпрос за хонорари (… ) Нали този фестивал все пак е
благотворителен, неговата цел според мен е доста по-светла и стойностна от колкото т’ва
да си пъхнем в джоба 500 лв. примерно…
…. Идеята е малко по-дълбока в случая според мене, нали, става въпрос за това, че ние
израснахме едно следвоенно поколение, което по принцип трябваше да бъде щастливо.
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Така беше заложено в програмата - да сме усмихнати, и добрички, и чисти, и да се
радваме на живота, обаче ето така се получи, че вече сме на двайсет и много години,
нали, някои сигурно вече са над трийсет… Наш’те среди, приятели, едно поколение
израсна, което практически, как да кажа, точно това е една може би не съвсем точно
изхабена младост, но все пак проиграна карта, един изгубен, пропуснат шанс за
реализация в живота и именно за тези въпроси става, нали…
…Вече няма при нас комунизъм, всичко е точно, нали, обаче все пак тука става въпрос за
много, много години, когато чакахме, опитвахме се да правим много неща по много
различни начини… Просто това е една толкова дълга история, че аз даже не мога да кажа
в рамките тука на няколко минути…
За Природата от Димитър Воев - из “Отвъд смъртта”
- По какво ще познаем свършека на света? - питат учениците.
- По това ще познаете, когато Природата започне да проституира
значи дошъл е краят - отговори учителят.
- Тя е била богата. Завидно богата - продължи той. Но от много време насам Природата
прогресивно обеднява. Дошло е времето, когато проси. Чука от врата на врата и проси
милостиня. Това е сега. Но хората и дават много малко. Повечето направо я пъдят. Те
толкова са свикнали да я гледат по телевизията и по цветните картички, че когато я
видят на собствената си врата изобщо не и вярват и я нагрубяват. Един път я срещнах на
улицата. Доста зле изглеждаше. Облечена в стари дрехи с мазни петна по тях, тя
протягаше ръка. Стори ми се, че повечето хора я отминават. Отминах я и аз. В
последствие съжалявах. Друг път не съм я виждал. Сега знам, че хората се страхуват от
нея. Тя все повече се отдалечава от тях. Ще дойде време, а това е сигурно защото съм го
чел, но няма да ви кажа къде, когато Природата ще започне да проституира. Това ще е
нейният последен опит да стане отново богата и да бъде с хората. Тогава ще настъпи
краят на света.

Забравени спомени: архивни кадри от протестите за спасяване на Русе, 1988 г.
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***
Странджа - бунт срещу грозното
Ясен Бориславов, в-к Сега, 11.07.2007 Г.
http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2701&sectionid=5&id=0001301
Какво точно се крие зад екопротестите в защита на Странджа? Какви социални
напрежения движат това самоорганизирано в интернет гражданско недоволство и как то
може да се развие в бъдеще? Някои коментатори вече допускат тези протести да родят
нова политическа формация. Тя ще бъде “антисистемна” като “Атака” и би била нов знак,
че самата политическа система е неефективна и не обединява достатъчно широки
обществени интереси по прозрачен начин. Най-същественото е, че това ще бъде първата
формация, която превръща етико-естетическа платформа в политическа програма. След
като основната тема на прехода (за собствеността) вече е изчерпана, възниква нов
болезнен проблем - за пейзажа и средата за живеене. Кой има право да променя пейзажа
и как? Иначе казано, може ли внезапно забогателият тарикат и пошляга да префасонира
своите владения по собствен вкус, или трябва да се съобрази с някакви норми? Има ли
такива норми? Става дума за естетиката, за красивото и връзката му с доброто като
политически проблем. Веднага искам да подчертая, че поговорката “На вкус и на цвет
товарищи нет” е звънтяща фолклорна глупост. Точно общият вкус е маята на истинското
приятелство, а може би и на политическо съмишленичество.
Електоралният потенциал на една бъдеща, да я наречем условно “Екоатака”, може
лесно да се провери чрез социологически сондаж с примерно следните въпроси: “Ако
изборите бяха днес,за кого бихте гласували - за Петко Арнаудов или за блатното кокиче?”
или “Кое според вас е по-голяма национална ценност, Йордан Цонев или пясъчната
лилия?” Не става дума за царевския кмет и депутата като личности, а като социални
типажи. Струва ми се, че електоралната подкрепа за пясъчната лилия и блатното кокиче
ще надхвърли 4%. Надявам се да е така.
Изглежда властите точно разкодираха скрития потенциал на екобунтовете, ако се
съди по енергичната реакция на екоминистерството и прокуратурата срещу заличаването
на парка “Странджа” и предстоящото оскверняване на последните що-годе запазени части
от морския бряг. В същото време тази енергична реакция изглежда гузна на фона на
дългогодишната законодателна и административна леност в угода на пошлото и кича. От
изявленията на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Константин
Пенчев в защита на неговите колеги, отсъдили в полза на мутрите и бетона, излиза, че
съдът по принцип симпатизира на природата, но самото законодателство е по-страшно от
природно бедствие.
Това сигурно не е далече от истината, като се има предвид, че законът за
Черноморието повече от пет години се премята в парламента, за да могат мутренските
вкусове да се разгърнат в пълнота. При това, след като беше приет, влизането му в сила
беше отложено с половин година, за да може грозотията да се доразгащи. Това е все едно
някоя жена да каже на мъжа си: “Минчо, от Нова година обещавам да ти бъда вярна, ама
нека дотогава да си помърсувам”. Подобно поведение няма как да не мотивира
електорални нагласи в полза на една “Екоатака”.
Впрочем грозното поведение на българската държава по морето има не само
архитектурни знаци. Ето една сценка от юни т.г. на плажа до къмпинг “Градина”. Мъж,
жена и две дечица лежат под разпънат (собствен) сенник. Идва маймунообразен човек с
дебел врат, придружен от още два примати, и започва да обяснява на семейството, че
трябва да му плати 10 лв., за да остане под сенника, защото този плаж е взет на концесия
и на него са сложени чадъри, за да се седи под тях и да се плаща, а не да се разпъват
сенници. Тази сценка е възможна благодарение на симбиозата между българската мутра и
българската държава. Точно държавата позволява на нахалната мутра да застане между
гражданина и морския бряг. Хората със сенника сигурно няма да забравят унижението, на
което ги е подложила тяхната държава чрез плажните концесионери, а това със сигурност
ще породи съответни електорални настроения.
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Миналото лято един приятел ме убеждаваше, че и най-скверните инвестиционноархитектурни блудства не могат да унищожат залива Алепу (между “Дюни” и Аркутино).
Аргументите му изглеждаха силни: плажната ивица е тясна, зад нея минава пътят, а след
това е блатото, което е защитен природен обект (макар че сам по себе си този факт не е
пречка, както стана ясно с помощта на ВАС). Особеното в случая е, че дори по съдебноадминистративен път блатото да бъде обявено за земеделска земя, подлежаща на
реституция, продажба, промяна на статута и застрояване, то пак ще си остане блато.
Преди седмица минах оттам и видях, че приятелят ми се е заблудил. Точно на нос Хумата
срещу Змийския остров някой е успял много бързо да вдигне няколко 6-7-етажни
кооперации с архитектурен силует, който силно напомня за бургаския комплекс “Меден
рудник”.
През 80-те години, когато беше построен курортът “Дюни”, той можеше да бъде
сочен като пример за разумно и грижливо отношение към природата. Това бяха предимно
двуетажни вили, изтеглени от морето и естествено вписани в Куков баир, така че да не
изпъкват над общия силует на терена. Архитектурата сдържано съчетаваше национален и
средиземноморски стил. След приватизацията кичът властно затисна това място. Сред
дискретно потопения в зеленина курорт щръкнаха два импозантни 7-8-етажни хотела в
бозаво и двата дефинитивно нелепи точно на това място, като единият е апотеоз на
строителната безвкусица. Хотел “Марина Роял Палас” е вирнат точно на нос Малката
Агалина, при това на остър завой на главен път и казано по катаджийски, всеки трансфер
на туристи създава опасност от ПТП. Това лято почитателите на Аркутино ще трябва да се
сбогуват завинаги с онова прекрасно местенце, защото скоро се очаква и там да влязат
багери.
В момента цялото протежение на брега от Созопол до Каваците представлява
уникална по своята нелепост гледка. Все едно някакво дете е разпиляло кубчета за игра
без никаква мисъл и идея. Тъй като не е имало общ градоустройствен план, нито някакъв
контрол, всеки си е правил каквото му скимне. Резултатът дели границата между
уродливото и налудничавото. Може да се видят всякакви архитектурни стилове възрожденски, модернистични, мутробарок, има колонади, балюстри, арки и всякаква
орнаментация на бъбривата безвкусица. Ако се съди по архитектурата в този район, а тя е
изкуство, което никога не лъже, българското общество страда от остра форма на
инфантилизъм. Строителните екземи и урбанистични струпеи издават вътрешни социални
болести. Странно как едно хленчещо поради хронична бедност общество успя да разгърне
такова мащабно строителство и да залее с бетон и простотия най-красивите места от своя
природен пейзаж? Противоестественото строителство е функция на противоестествено
забогатяване. Едно устойчиво, законно и разумно забогатяване би имало различен
архитектурен израз. Особено ако забогатяването е по някакъв начин свързано с
образование и интелектуален статус. Освен това общество, което е свикнало да
забогатява само чрез преразпределяне и разпродажба на ресурс, е обречено винаги да
бъде бедно. Бедността е ментално състояние.
Скандалите около “Натура 2000″ и парка “Странджа”, опустошенията край Созопол,
Несебър, Иракли, Камчийски пясъци и на много други места (Банско, Витоша, софийските
квартали) са тъжно свидетелство, че българското общество не е европейско като тип
мислене, не е гражданско, то няма усет за общо благо и баланс между обществен и частен
интерес. То е чуждо на онази социална добродетелност, която европейските хуманисти от
епохата на Просвещението наричат sensus communis. Това е понятие, изразяващо общия
усет за правомерно и истинно, който споява обществото, това е усет за правилното и
благопристойно нравствено поведение, умението да се различава допустимо и
недопустимо, “усет за практическа истина”. Дефицитът на такъв усет тъкмо във ВАС е
особено притеснителен. Този усет включва и “добрия вкус” като норма на обществен
естетически консенсус. Екологичните бунтове дават надежда, че тази социална
добродетелност започва да покълва и да търси форми за гражданска, а вероятно в
бъдеще и за политическа изява. Обществената подкрепа за това движение би била израз
на гражданска зрялост.
Интересна в тази ситуация е и една особена размяна на обществени роли. Докато
публичната власт в лицето на кметове, съдии, депутати, министри и разни чиновници
конспирира срещу обществения интерес и добрия вкус, някакви нелегални хора успяват

Предшественици на МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

да се сдружат в интернет и се опитват да склонят държавата към морално и естетическо
приличие. Изглежда интернет ще се окаже новото пространство за гражданска съпротива,
нещо като нов Балкан с нови шумкари.
Обществените защитници на бетона сочат като основен аргумент развитието. Да не
се спира развитието на региона. Дали всяко развитие трябва да бъде насърчавано?
Криминалното нахалство, грозотията, безвкусицата и пошлото са неща, които у нас
доказано съпътстват развитието. Предстои да се разбере дали един обществен натиск
може да ограничи тези странични ефекти на развитието. На първо време това означава да
се ограничат правата на самоуправление в строителството в някои общини поради
фрапираща морално-естетическа несъстоятелност. В бъдеще вкарването на естетическата
тема в политическия дневен ред би могло да доведе и до един закон за пейзажа. В моите
най-разюздани мечти той звучи така: “Право да променят пейзажа имат само хора, които
са вътрешно убедени, че е по-добре това да не се прави. Мястото на селянина е в
пейзажа, земеделската земя служи за земеделие.”
Конвенционалният туризъм е модерно блудство, способно да олигави и лиши от
автентичност всяко красиво място. При това както блудникът обича млада и свежа плът,
така и мутротуристическите босове предпочитат да сеят безвкусица
сред девствена природа. Просветените и платежоспособни хора вече се насочват към
т.нар. алтернативен туризъм и търсят неосквернени места - планини, чисти брегове,
пещери, истински села, влече ги дивото. Сигурно след време жителите на Царево и
Варвара, които сега мечтаят да превърнат своите ниви в строителни парцели, ще вникнат
в дълбокия смисъл на старата персийска мъдрост, която казва, че на глупака и щастието
му е глупаво.

Черноморие???
Снимка: Петър Канев

