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Градът – арена на мечтите и гробище за надежди 

Светлана Георгиева 

Не е достатъчно да се дефинира понятието „град” просто като административна, 

териториална единица със собствено устройство, свързано с други подобни – 

по-малки и по-големи – в рамките на една държава. Това е, грубо казано, „град” 

днес. Не градът-полис. Не градът-държава. Градът-държава, полисът е твърде 

различна форма на живот в сравнение с това, което днес наричаме „град”. И 

вероятно далеч по-жизнеспособна, в сравнение с държавата днес, чийто 

примерен прототип е полисът. 

Тук не става дума за полиса. Макар че полисът сам се вмъква от историята като 

призрак. И не само – като спомен за хармонично цяло, всички части на което са 

живи. Аналогът му днес – държавата – в множество случаи не е такъв. И докато 

в новата, модерна форма на държава, се обособяват жизнеспособни и съответно 

некротизиращи части, понятието „град” променя контурите си толкова 

драстично, че смисълът му варира от чисто административно обозначаване на 

определено по брой население до средище на възможности, пътища и човешки 

мечти. Както и в миналото, градът днес е различен в зависимост от държавата, в 

която се намира, хората, които го населяват, съответно интересите, които 

представлява. Има градове, които не се отличават особено от села и са с 

типично селски, локален характер. В тях всички се познават, всички са 

ангажирани със специфични дейности, като че всеки тежи на мястото си по-

добре от всеки друг – градчета, приютили хора, търсещи спокойствие и 

предсказуемост – достатъчно оживени, за да са интересни за обитателите си, но 

и достатъчно мирни, за да са сигурни, предвидими. 

Когато става дума за такъв тип градче, човек не може да избяга от представата 

за идилия, за уют и топлина, където всички са близки. Като във филм. Филмите, 

които гледаме, обаче, са най-често чужди, примерно американски, или поне 

достатъчно далечни, за да не са реалистични и възпроизводими. В този текст 

предимно говоря за българския град такъв, какъвто го познавам – малък или 

голям, а все по-абсурдно и дори обидно – столицата или провинцията, в която 

влизат на равна нога всички останали населени места. Вероятно е неизбежно. 

Неизбежно е т.нар. „малък град” да е почти село от гледна точка на неговата 

жизнеспособност, тоест почти мъртъв. Мъртвостта му се корени в липсата на 

движение по основните му артерии, органи – образование, възможности за 
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работа, за развитие на местно ниво, за комуникация на глобално. Вярно е, че 

глобалната мрежа, интернет, например, дава огромен принос за 

осъществяването на връзките между тези малки средища на живот и между тях 

и по-големите такива. Но интернет не е нищо повече от дубликат на 

действителността – виртуалната реалност преповтаря параметрите на 

физическата реалност, естествено със своите си прийоми. Така че липсата на 

отворени пътища в селото и между селото и града поражда подобен род 

интернет комуникация например. Вижте съдържанието на социалните мрежи, 

на форумите в сайтовете – те отразяват начина на живот на своите участници и 

не са по-богати на смисъл от него. Далеч съм от мисълта да обсъждам смисъла 

на самите социални мрежи и интернет като цяло. Бих казала само, че те не 

съществуват от само себе си, както илюзорно се представят понякога, а са 

огромно по възможности поле на действие на човешката активност. Така, както 

се осъществява човек във физическия свят, така го прави и във виртуалния. 

Може би изглежда, че интернет е по-мек вариант на света, в който липсва 

физическия контакт, респективно агресията, насилието, но връзката интернет-

свят е двупосочна, следователно смекчената форма на интернет спрямо света не 

му пречи да има „втвърдяващ” и подтикващ към агресия ефект спрямо него в 

обратна посока (ефектите му, разбира се, не се ограничават с негативните, 

разрушителни такива). Тоест, дребните жители на дребния градец (село) в най-

добрия случай осъществяват дребна комуникация онлайн. И няма как да 

пораснат, ако не възникне действителна необходимост за това. Тя обикновено 

намира израз в работните отношения на хората, в бизнеса, в необходимостта от 

заетост, от ангажираност. Порастването пък се изразява в намирането на 

възможности за това. В малкия град от филмите новото е възможност, 

инициативата поражда движение, защото самата среда обикновено е вътрешно 

подвижна, тя лесно се поддава на движение. 

В нашите малки, провинциални градчета обаче това някак си не се получава. 

Или поне много трудно се получава. Постоянно се обсъждат баналности като 

нагласата на хората, средствата им и други подобни фактори. Те са осъдени да 

витаят в порочния кръг на неосъществени възможности – липса на желание – 

липса на късмет – липса на пари. Порочният кръг няма краища, които да се 

развържат – той е като гордиевия възел – не се разплита, а може само да бъде 

разрязан по примера на Александър Македонски, за да бъде „разобличен”. 
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Защото всичко, което е с твърде големи претенции за нещо, рано или късно 

показва, че е фалшиво, а следователно заслужава да бъде пренебрегнато и 

заменено са алтернатива. Както и този кръг, който е впримчил живота в малкия 

град, лишен от вътрешна динамика. Ако той твърде дълго остава да задушава 

живота, рано или късно ще го задуши, щом самият живот очевидно вече се е 

отказал от себе си. Нищо не може да се направи срещу това. В контекста на 

българската действителност липсата на жизнени сили в дадено населено място 

води до неговото заличаване и обезлюдяване, което става неизбежно дори 

когато има възможност за „вливане на кръв” – имам предвид например селата, 

които загиват, въпреки наличието на европейски фондове, предназначени за 

тяхното развитие. Те вече са загинали, когато тяхната свежа кръв се е 

отдръпнала, когато хората, които са ги оживявали, са избягали и след тях са 

останали такива, които не се надяват на бъдеще, а живеят с миналото и в най-

добрия случай – с настоящето си. Това са предимно села, но те все повече 

навяват мъртвешка мразовитост и към малките градове, които постепенно губят 

жизнеността си, отстъпват на по-големите градове и тенденциозно загиват, 

докато животът се съсредоточава в няколко основни средища и най-вече в 

столицата. 

За страни с по-обширни територии и по-различно разпределение на благата и 

дефиниране на приоритетите вероятно съществува мрежа от средища, които 

успяват да поддържат живота в повечето населени места така, че да има 

жизнени сокове и приток на сили към всички части на държавата. Това е и 

гаранция за по-разумно и целесъобразно използване на даденостите на 

държавата както териториално, така и административно и съответно като 

възможности. Съсредоточаването на жизнеността в един център на държавата 

води до нейното обезкръвяване в по-отдалечените и части и - рано или късно - 

до некротизирането им. Това е начин да се стеснят границите на една държава – 

като се лиши периферията от живот. Защото липсата на живот в градовете и 

селата значи и липса на живот на самата територия; хората са това, което я 

прави жива. 

Сещам се за хижата на Хайдегер, в която той често се е откъсвал от света, за да 

твори. Това е желана изолация от града с неговия кипеж, която обаче не се 

нуждае от принудително откъсване от живота, за да се осъществи, не изисква 

мъртви селища, където да се случи. На нея и е нужна дистанция и вътрешна 
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сигурност, че животът не е спрял, не е свършил, а е преминал в друга фаза. Да 

си на самотен остров без изгледи за спасение от него е доста по-отчайващ 

вариант от екскурзия до самотен остров. Представата за затънтеността на 

Хайдегеровата хижа няма нищо общо с тази за тъжната изоставеност на 

угасналото селище, превърнато в гробище на отминалия живот. 

Какво се случва с града, засмукал жизнените сили на неговите подобия? Градът, 

който се очертава като жива, динамична цялост, успяла да съхрани ценностите 

на движението, е мястото, където човек намира хоризонти и за собствените си 

движения. Той може да се понесе по течението, да се слее с множеството 

потоци и да не знае накъде ще го понесат те, а може и да тръгне по свой път, 

стига да устои на теченията, повличащи го след себе си. В града, в който има 

място за всеки, никой не тежи на мястото си, може да заеме всяко място, но не 

може да го запази. Луксът на града се състои в това да заемеш позиция, от която 

не могат или трудно могат да те отстранят – това значи, че си бил достатъчно 

силен, за да хармонизираш същността си с мястото, което си избрал да заемеш. 

Свободата пък се състои тъкмо в това – да избираш кое място да заемеш. Градът 

предлага възможностите както за инертно движение по течението, така и за 

търсене на собствен улей, както за лукса да се установиш, така и за свободата да 

се преместиш. Той е пълен с анонимности, измежду които се открояват много 

личности. Тук не е мястото да обсъждам кое прави човека анонимен и кое – 

личност. Въпросът е обект на друга тема. Освен това, анонимността и 

изразеността на личността са два модуса на битието, които също – и двете – 

принадлежат на свободния човек, макар да са в първичния си вид степени на 

съвършенство от гледна точка на общественото отношение. Човекът, който 

успее да преодолее анонимността си, за да стане личност, е свободен да стане 

анонимен, когато личността му се нуждае от това. Този избор не е безусловен и 

неговите първоизвори се намират в самата среда, тъй като както анонимният, 

така и изразената личност се разпознават сред другите, сред общността, в 

средата, в края на краищата. В малкия град, в селото, двете съществуват в 

крайни измерения – или напълно непознат, или познат на всички – човек не 

може да се скрие обаче, веднъж станал известен на всички, няма свободата да е 

анонимен, няма „право” да е друг, различен. Това важи в известен смисъл и за 

всички известни личности по света, дори в най-големите градове по света, но 

колкото е по-голям развит и динамичен градът, толкова по-възможно е за човек 



5 

да живее по свой начин, без това да се отрази на удовлетвореността от жизнения 

му стандарт. В малките населени места не само не може да се скрие, замаскира, 

но и всяко излизане от рамките на приетото в общността, а те са и по-тесни в 

сравнение с големия град, ще му струва някаква степен на изолация или друга 

своеобразна обществена „санкция”. 

Хората, които твърде скъпо трябва да плащат за различието и своеобразието си, 

избират по-големите градове, където могат да осъществят мечтите си на „по-

достъпна цена” от гледна точка на възможностите и допускането, но и където 

тепърва ги очаква дълъг път към това осъществяване, който задължително 

преминава през анонимността като степен на развитие и не винаги достига до 

някаква висша, желана самоценност. Напротив, макар мнозина да успяват да 

проговорят езика на града, не всички от тях успяват да измислят нов такъв, а 

още по-малко да накарат, да научат града да говори на него. Много от избралите 

големия град разбират, че цената на своеобразието е твърде висока, а самото 

своеобразие твърде често е мнимо. Те не успяват да намерят място за себе си, 

където да се чувстват добре, и или се отказват от града и от мечтите си, 

свързани с него, или остават да се лутат из неговите дебри като го превръщат в 

гробище за своите надежди. 


