
Изживяване на пространството и споменът за миналото 

 
 

Резюме: Статията е опит да се направи конструиране на ново градско 

пространство, по време на социалистическия период в България. Конструирането се 

разглежда в две линии, едната е погледнато през погледа на тогавашната преса - 

официалният разказ и другата е индивидуалният и неофициален разказ на жителите 

на квартала (как те го преживяват през собствения си опит). За целта са използвани 

материали от теренно изследване в гр. Плевен, в кв. „Сторгозия.  

 

 

„Квартал „Сторгозия”. Какъв квартал? 

Прави са пенсионерите: - град „Сторгозия”  

(вестник ”Строителна трибуна”; бр. 10, 26 януари 1965г , кв. Сторгозия) 

 

   Градът е интересно пространство, той е явление съчетаващо в себе си различни ареали. 

Тези нови градски ареали (в случая кв. „Сторгозия”) са интересни за наблюдение, защото 

тяхното създаване е неизменно свързано с разнородността им в самите тях. Масовото 

жилищно строителство,  характерно за 60-те 70-те години на 20 в., води след себе си 

събирането на различен тип хора (с различна култура, разбирания за заобикалящото ги и 

т.н.) в едно пространство с цел тяхното хомогенизиране. До 1944 година в България 

преобладава селското население, докато в края на 80-те перспективата вече е обърната и 

градското взема превес. Основните идеологически принципи, които са водещи през 

социалистическия период са социалното равенство, обществената собственост и властта 

на работническата класа. Социалистическата идеология си поставя за цел да премахне или 

ограничи частната собственост и да се формират нови обществени отношения, основани 

върху свободата, братството и социалната справедливост. 

     Основната задачата на настоящата статия е да разгледа два паралелни свята. Единият е 

този свързан със социалистическата практика за изграждане на Сторгозия и тя да бъде 

видяна, като пространство погледнато „отгоре”, в смисъл на това как се конструира 

градско пространство от позицията на властта (как пресата описва строящото се ново 

градско пространство: Плевен пътеводител, вестник ”Септемврийска победа”, вестник 

”Строителна трибуна”). Другия свят, който се явява успореден на споменатия по-горе е 



свързан с това как градското пространство се конструира и „отдолу” – какви са актьорите 

които го обитават, в какви взаимоотношения влизат и как го обживяват те през собствения 

си опит.  

Образуването на кварталите е характерно явление, чрез което се проявява разнообразието 

на селищните модели. Кварталът, както и териториалната общност е или социологическа 

реалност или не. Това значи, че кварталът не е чисто топографски или административно 

ограничено място. Исторически всеки квартал има различен произход и различна съдба, но 

във всички градове неговото съществуване е в центъра на процесите на социологическото 

структуриране и разпадане на селището. Кварталът е тип групиране, което се определя на 

основата на близостта, но неговото начало не тръгва от пространственото сближаване. 

Кварталът представлява тип социално разпределение, което събира определени групи хора 

в дадени жилища, принадлежащи на някои социални категории собственици.” (Реймон 

Ледрю Урбансоциология/ Диференциация на социалното пространство). 

Официалният разказ на социалистическата власт разказва града през неговото 

производство. Това е стратегия на социлистическия режим за представяне на града през 

неговата модерна индустриализация. В този смисъл градът се идентифицира през леката 

промишленост, заводите за трикотаж, машиностроене и др. Развиването на тази 

промишленост води и до нуждата от работна ръка, което прави от друга страна доста 

привлекателно градското пространство за живеене. Така започва предвижването на 

населението от града към селото. Създаден поради споменатите по-горе условия кв. 

„Сторгозия” е представен в тогавашната преса, като нещо велико, което създава 

впечатление за формирането на град в града. След създаването на това пространство идва 

и нуждата му от легитимация, тук тя се осъществява през историческия разказ за 

античната крепост „Сторгозия”.1 Това е една от практиките на социализма за 

                                                 
1 Историята на град Плевен през римската и ранновизантийската епоха е тясно свързана с локализираната край него 

крайпътна станция Сторгозия. Тя е била разположена на пътя от Ескус (при с.Гиген) за Филипополис (дн. Пловдив) 

през Балкана. В края на II и началото на III в. Сторгозия е била селище от градски тип. През размирните и изпълнение 

с несигурност години на четвъртото, петото и шестото столетие, когато земите ни били кръстосвани и опустошавани 

от различни варварски племена – хуни, авари, прабългари, славяни и др., вероятно кайлъшкото население е търсило 

убежище зад непристъпните стени на крепостта. Археологически материали показват, че животът в Кайлъшкото 

селище е продължил и през Средновековието. Има останки, които го свързват с периода IX – XI в., когато тук е 

съществувало славянобългарско селище. Има намерени златни монети, фрагменти от византийска керамика и др. 

които свидетелстват, че селището през периода на Първата българска държава не е било изолирано и е поддържало 



легитимиране на ново създаващите се  пространства чрез идеологическа история от 

миналото. Новите квартали се именуват, като идеологическа конструкция, която цели да 

отпраща към някакво минало събитие, което се натоварва с героичност, така че 

именуването едновременно отпраща към героичното минало. Миналото започва да 

присъства в настоящето и да му придава значение, както е случая с ж.к. „Строгозия”, 

който е  свързан с античната крепост. Самият акт на именуването на новото място се  

натоварва с историческа памет, с величествен маркер от миналото. Този квартал възниква 

на едно място, без своя памет и нуждата от такава го отвежда към античната станция 

„Сторгозия”. 

    Чрез преглед на пресата от 1940 г. до 1989г. се споменава за ж.к „Сторгозия” в три 

издания: ”Сепремврийска победа”, „Строителна трибуна” и „Труд”. Ритуализирането на 

първите стъпки, разпределението и структурирането на физическото пространство, 

даването на име се извършват в контекста на наследяването на градското, от една страна и 

поставянето на ново начало, от друга. Нуждата от история идва и от факта, че жителите на 

днешна „Сторгозия”, както споменах по-горе са заселени по изкуствен начин и за да 

образуват една общност, те се нуждаят от нещо, което да ги обедини, в случая се явява 

древната крепост. 

    Стилът по който са написани статиите (в посочените по-горе издания) води до 

конструиране в съзнанието на читателя цялата тази мащабност, която ще представлява 

този нов пространствен проект. Статиите ни навява самодостатъчността на това 

пространство, което е разположено на хълм, далече от централната част на гр. Плевен има 

и символично отделяне, чрез мост, от останалата градска част. Новото пространство е и не 

е част от града. То наследява града, но е нещо изключително – най-новите методи на 

строителството, значителни размери, в сравнение с досегашните квартали. Пространство 

съчетаващо в себе си жилищни сгради, места за забавления, учебни заведения (училища и 

детски градини), заведение за лечение и отделеността му от останалото градско 

пространство го локализира, като един нов град. От тук се изгражда впечатлението за град 

в града, създава се и чувството, че ти и още една определена група хора ще станете част от 

това велико, не само за своето време, но и в бъдещето, пространство. Успоредно със 

                                                                                                                                                              
търговски връзки с Византия. (Плевен пътеводител/ Медицина и физкултура София 1977г./ Цв. Симеонов и Г. 

Тодорова/ стр. 10 - 13).  

 



създаването на нова „Сторгозия” се цели съхраняването на културната памет, което е и 

първоначалният замисъл на официалната държавна пропаганда, създава се внушението, че 

така както древната крепост е успяла да се съхрани и да просъществува през вековете, 

така и новострояща се „Сторгозия” ще остане като нещо вечно за поколенията, емблема за 

мащабното и ново строителство, навлязло през годините на социалистическия период в 

България. Цели се да се изтъкне превъзходството на периода пред всички предходни му 

исторически епохи. Така се представя социалистическата власт през нейното 

величествено производство, като от една страна се говори за количеството създадени нови 

жилища, а от друга страна за бързината с която те се градят и използваните иновативни 

средства за строителството. Това непрекъснато изтъкване е залагане на капан пред целият 

този проект за нов квартал, тъй като го натоварва със свръх очаквания. ”. Така наречения 

официален разказ беше нужен, като контекст върху който да поставим днешния разказ на 

обитателите на квартала, за това как той е издигнат. 

  Биографията на квартала може да се „пише” чрез биографията на неговите жители и 

общности, на неговите места, защото разказите за живота в квартала са разкази за личното 

обживяване на градското и в частност кварталното пространство и усвояване на 

културата, на съвместното живеене, на преминаването през различни общности – 

възрастови, полови, професионални и т.н. Тезата на Райнхарт Козелек е, че човек може да 

си спомни само онова, което е преживял той самият. Споменът е необходимо свързан с 

личния опит на човек. Той няма други спомени, освен спомените за нещата, които той 

самият е преживял. Той твърди, че всеки човек има право на свой собствен спомен. Това е 

правило на собствена биография, право на собствено минало, което не може да му бъде 

отнето от никаква принадлежност към колектив, от никакво хомогенизиране, от никакви 

колективни отговорности. Събеседниците си спомнят за това какво е бил кварталът преди 

да се построят блоковете, причината за строежа на блоковите здания, но не си спомнят 

това, което по онова време вестниците съобщават за квартала. 

Не може да не се вземе под внимание това, че техният разказ неостава статичен, като 

този в пресата, а е доста непостоянен. Тук е и интересното, за разлика от историческата 

литература за социалистическия режим, където има един легитимен разказ, в устната 

история той изчезва, но все пак съществуват колективни условия на възможните спомени. 

(Нора; 2004; 41 – 44)  „Аз съм сам в света на моите сънища, но знам, че светът на всекидневния 



живот е толкова реален за мен, колкото и за другите.”   Всеки индивид има свой собствен 

сън (възприемането на заобикалящата го действителност), от тук идва и уникалността на 

всяка наративна история, уникалността да видиш множество различни гледни точки за 

заобикалящото те. (Бъргър и Лукман; 1996; 265 - 268) 

    Това, което изпуска официалният разказ е да разкрие какви хора се заселват в квартала, 

но това се улавя от разказите на жителите. Заселени са хора с отчуждени имоти, 

работници на заводите и роми. Принципът на заселване по онова време е максимално 

смесване на разнороден тип население и доминираща тогава идеология е, че разликите 

между начина на живот в селото и в града трябва да бъде заличени и населението да се 

хомогиенизира. (Социологически проблеми 3 - 4, 2003 ”Между „гражданство” и „Жителство” – образите на 

обитаемия град и континуитета на градското, Златкова)  

Градското съседство има принудителен характер, защото няма общи нагласи. Човек 

попада по случайност в блока, жилището, в които започва да живее. В един свят с хора, 

които не познава, но ги свързва обща професия или предприятие. В последствие обаче 

откриваш съмишленици и започваш да поддържаш приятелски или съседски контакти. 

Друго за което не говори официалния разказ са стратегиите за влизане в квартала. Те са 

няколко: първата е чрез получаване на жилище от предприятието за което работиш; 

втората е свързана с реновирането на новия градски център, заради което се събарят стари 

къщи, собствениците на които се изпращат да живеят в Сторгозия; третата стратегия е 

през общинските жилища собственост на СОФ ЖИЛФОНД, в които първоначално, се е 

живеело под наем, а в последствие се налага да бъдат откупени; следващата стратегия е 

свързана с това, че през социализма индустриализацията на града, води след себе си до 

недостиг на работна ръка; последната стратегия е чрез събиране на лихвоточки с които се 

закупува жилище в новия квартал.  

Житейските разкази за това, което е било разкриват множество малки тотални светове и 

реалности, които насищат градския контекст със смисли и значения. Тяхното наслагване 

позволява да бъдат очертани различни типове и форми на градски начин на живот. 

Различията и приликите в жизнените траектории, общите топоси и взаимодействия 

подреждат картина на градския начин на живот и градската култура на Плевен като 

споделени, наследени и общи. Те визуализират иначе невидимите връзки на съвместното 



съжителство или маркират непропускливостта на границите между общностите.(по Златкова; 

Дисертация; 98-99) 

Изяснявайки в по-горните редове, нуждата и причината от създаване на едно ново 

пространство, което дали е част от града или не е спорно. Едно пространство, което се 

явява продължение на съществуващо вече. Появява се споменът за „Бейски баир” скъп 

квартал на Плевен, който е продължен със застрояването на Сторгозия. Изживяването на 

градското пространство се случва чрез разказа за това как носиш детето си на гръб, 

защото няма улици и ще затъне в калта, детските игри по стоителните площадки, копането 

на определени метри от рова за телефон, парно, за да ги прекарат в дома ти, единственият 

автобус, който стига до началото на квартала и се връща обратно. Интересно е и 

организирането на пространството чрез долния и горния супер, баничарницата, пощата, 

училищата и блоковете, които в различните части на квартала има еднотипни панелни, но 

и друг вид строителство. Освен, че блоковете се разпознават, като тип строителство, те се 

идентифицират и чрез местен жаргон. Така той става значим и произведен в контекста на 

средата („…”Синият Дунав”, полицейският, на ромите).  

В спомените събитието е останало само, като нещо изживяно, но е загубило времето си.  

   Периодът преди 10 ноември 1989г. остава в историческите данни, но освен в тях той 

оставя отпечатъци и в спомените на хората. Този процес е една навързана нишка, в 

която от предходното се предопределя бъдещето. Времето оказва своето въздействие 

върху паметта на индивида. Не само променя виждането му за миналото, но и руши 

спомена за станалото. Остават едни определени картини които започват да избледняват 

и в един момент се изгубват заедно с индивида. Така се губи една нишка част от 

историята, нишка разказана през погледа на актьорите, а не през погледа на 

официалността (това, което е записано в историята). Всеки спомен носи нещо ново и 

ценно, като информация. Разглеждайки двата успоредни свята по времето, когато е 

градена нова Сторгозия виждаме техните силни и слаби страни и как едни теми липсват 

в единия, а в другия заемат доста важни позиции и как има неща които съвпадат.  

 

 

 

 



 
„Плевен”, София- Прес, 1989, Г. Костадинов 

1978г.                                                                                март 2010г.  автор: М. Горанова 

 

      Калканът от 1978г. са вплетени социалистически символи, които по онова време са 

били значими по някакъв начин. Виждаме борбеност – момчето със сабя, национализъм 

– момичето с кърпата, слънцето – символизира светлото бъдеще. Ясно се вижда липса на 

класи в масовото общество.  

     Калканът от 2010г. започва да заличава това, което е оставило времето. Той вече 

показва, че няма единен факт на действие. Днес вече има фрагментарност, всеки живее в 

собствена индивидуалност и показва, че това семейство има финансова възможност. 

Липса регулацията на фасадата на жилищните сгради.  
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