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Предговор.

Революция и мелене

Никой не може да предвиди
кога ще избухне масов протест

Н

е може да се предвиди докога високите сметки за ток, които мнозина у нас тъй или инак се затрудняват да платят, ще
бъдат разпознавани от хората като нещо „търпимо“. Или дори и
поредната сметка да се окаже нетърпима, кога индивидът ще я
разпознае като конкретна несправедливост, която ще се опита
лично да поправи, като пусне жалба до ЧЕЗ (или до друг доставчик). В горните случаи, каквото и да им коства това, индивидите
поддържат и рутинно преработват установения социален ред – те
преглъщат чувството си за несправедливост или пък дефинират
несправедливостта съвсем конкретно и се борят да я променят,
спазвайки различни вече налични процедури. Те не тотализират
несправедливостта. В подобни случаи – ако аз съм индивидът,
изпитващ чувство за несправедливост – рутинно „аз“ влизам в
една или друга обичайна роля, отредена за „мен“ (на „съвестния
човек“, който винаги си плаща сметките, защото, каквото и да
става и въпреки негативите, издига себе си като образец за честност и коректност; или на „активния гражданин“, който веднага
разпознава несправедливостта и хуква да търси правата си; или
на „обикновения мърморко“, който псува „живота“ под мустак и
си сипва още една ракия; или комбинация от роли). Всички тези
роли, разбира се, са част от сценарии по рационализиране и всекидневно опитомяване на чувството за несправедливост.
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Горните сценарии обаче не проработиха през януари 2013 г.
и десетки хиляди стихийно излязоха на улицата. Пламен Горанов
се самозапали.
Също така: българското общество е преживяло хиляди нелепи политически назначения, без сериозно да се възмути, но назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС през лятото на
същата паметна 2013 г. изкара десетки хиляди на улицата.
Някой скептик веднага ще изчисли: „Десетки хиляди – да!, –
но не и всички. Цялото общество не е излязло на протест!“ И
скептикът ще бъде прав: не всички разпознаха назначението
на Пеевски като тотална несправедливост (както и не всички
разпознаха така сметките за ток), но интересното е как и защо
мнозина го разпознаха именно така. Разбира се, тук вероятно
веднага ще се намеси някой любител на ясните и безалтернати
вни „фактически“ обяснения – той може да е същият скептик!
И ще каже: „На назначението на Пеевски се възмутиха само софиянци, тези от „жълтите павета“, дето си нямат друга работа,
освен да се бъркат в политиката, и не ги е грижа за хляба! За разлика от това през януари излязоха хората, които бяха унижени
от немотията!“ Но това фактически не е така: някои от десетките хиляди протестиращи през юни бяха поименно същите хора,
както през януари; а и да си беден не е по дефиниция условие за
протест, нито това да си относително заможен – защото мнозина бедни българи си останаха по домовете през януари, както и
мнозина заможни градски жители си останаха вкъщи през юни.
Изводът, изглежда, е: Никога не се знае не само точно кога, но и
точно кой ще разпознае дадено събитие като тотална несправедливост.
Очевидно е, че има нетърпими неща. Очевидно е точно толкова, колкото и това, че неща, които в едни култури и общества са
били търпяни и даже незабелязвани, в други са изригвали в неовладяеми недоволства. Че даже и в едно и също общество неща,
които са били част от рутината на естествения ред, внезапно –
например след 1989 г. в нашите страни – се оказват нетърпими,
непоносими, огнища на гигантско недоволство (с. 371).

