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Вместо увод

Известен е експериментът с жабата в съд с вода, 
която бавно се загрява. Тя не бяга от този капан, 

а започва да влага своята енергия, за да свиква с покач-
ващата се топлина. Така успява да приеме промяната 
като нещо нормално. Кризата настъпва, когато жаба-
та изхаби цялата си енергия, за да компенсира вред-
ното външно влияние. Идва моментът, в който иска 
да избяга от тенджерата, но вече е вложила цялата си 
енергия в това да се приспособява и няма сила за спа-
сителния скок. В крайна сметка тя остава във врящата 
тенджера и умира с ясното разбиране, че ще се свари. 

Дали пък жабите в тенджерата не сме ние? Кои са 
симптомите, ако е така? Виждаме ли ги и обръщаме 
ли им внимание? Ето какво имам предвид.

Наистина ли смятате, че живеем във време, в което 
съществува равенство и справедливост? Че това, което 
ни се представя като „най-добър обществен строй“, не 
е бутафорна диктатура на монопола? Не мислите, че 
монополът е субект? Че властта принадлежи на хора-
та? На кои хора? Вие от тях ли сте? Ако не искате да си 
задавате тъпи въпроси, е добре да сте с будно съзнание.

Ето, вече сме разединени. Разделени сме по от-
ношение на ковид, Украйна, бежанците от арабския 
свят, дори по темата за глобалното затопляне, да не 
говорим за правата на третия пол. Търсим расизъм 
дори в математиката!
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Всяка криза, която ни връхлита, е проектирана 
така, че първо да ни раздели на лагери. Да скара тези 
лагери и да отклони вниманието от врящата вода. 
Свидетели сме на разнообразни механизми за мани-
пулация, като медийна доминация, финансови стиму-
ли, създаване на фалшива опозиция. Така „прозоре-
цът на Овертон“ бавно се отмества – толкова бавно, 
колкото бавно се загрява водата в нашата тенджера. 

Тази книга не поставя под съмнение тенджерата 
или котлона. Тя предупреждава, че безкритичното 
приемане и доверие може да ни струва скъпо. Може 
да коства нормалния ни живот и дори да сложи край 
на цивилизацията, с която сме толкова горди. 

Много от вас ще се усъмнят в горенаписаното. Ще 
търсят доводи за друг прочит на ситуацията и ще ги 
намират. Защото много по-успокояващо е приказката 
за човешката цивилизация в този ѝ вид да има щастлив 
край. Честно казано, и аз предпочитам такъв край, но за 
да го има, трябва процесът на бавното варене да спре. А 
това ще стане само ако повечето жаби запазят енергия-
та си; ако не просто не приемат ситуацията, а изскочат 
от тенджерата – или се докопат до копчето на котлона. 
Само че това копче е строго охранявано и с цената на 
всичко се държи извън нашия хоризонт на възприемане... 

А експериментът с жабата е спорен. Някои твър-
дят, че е истина, а други – не. Разделени сме и по този 
въпрос. Но в крайна сметка по-важна е не жабешката, 
а нашата съдба. Нали?

Приятно четене! 

Емил Йотовски
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2084

1984 не е друго, а предупреждение

Добре дошли в 2084!
Дядо Коледа е мъртъв. Неговото място е заето 

от детски черен петък. Детският черен петък започва 
от средата на септември и продължава до средата на 
април. Всеки е длъжен да закупи стоки според спус-
натата квота от корпорациите. Децата имат същите 
права и задължения като възрастните. Либерализмът 
е победил. По време на детския черен петък всички 
деца са задължени да теглят кредит, който трябва да 
изплащат през останалата част от годината. Снежан-
ка по маркетингови причини е заменена с „мис снеж-
но дупе“. Мис снежно дупе традиционно се бори за 
световен мир. През останалото време се снима гола в 
социалните мрежи.

Рудолф и елените са изчезнал вид. Заменени са с 
последен модел двигатели от германски марки, про-
изведени в Китай. Елхите също са произведени в Ки-
тай.

По медиите се води ожесточен спор: каква е при-
чината за съществуването на коледните празници? 
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Независимо от гледните точки всички спорещи се 
консолидират около идеята, че е нещо, свързано с по-
висок индекс на доверие в банките. 

Господин и госпожа са заменени с полово неу-
тралното длъжник.

Кредитната карта върши работа на личен доку-
мент.

Всеки длъжник има правото свободно да задлъж-
нява още повече. Пише го в конституцията.

Любовта е разрешена при покупка на стоки над 
необходимия лимит в деня на св. Валентин. Икономи-
ката го изисква. Семейството е заменено с по-адек-
ватната форма – консолидирани длъжници.

Хора над 50-годишна възраст могат (още не е за-
дължително, но скоро ще стане) да пристъпят към 
евтаназия, за да не се налага изплащането на пенсии, 
което тежи на икономиката и не стимулира пазара. 
Дълговете им, разбира се, се унаследяват.

Новият модел смартфон вече има над 400 камери 
и изпълнява функцията и на бъбрек (а и е на цената 
на бъбрек). Хора с по един бъбрек в резултат от мина-
логодишната кампания имат право да закупят новия 
модел с предимство. (Липсата на бъбреци се насър-
чава.)

Пушенето на обществени места продължава да 
е забранено, но тютюневите компании с помощта 
на частни съдилища обявяват извън закона всички 
обществени места. Съдебната система е опростена. 
Презумпцията за невинност е заменена с плащане за 
невинност. Всеки с над сто хиляди лева в банка има 
право на едно убийство на календарна година. 



2084
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Медицината е открила силиконовия мозък. Всич-
ки са полудели. Операциите преди празниците са 
на половин цена. Най-много се харчат мозъците със 
златно покритие и вградени полускъпоценни камъни. 
В Дубай има и такива с истински диаманти, но те са 
само за гъзари. За по-бедните има имитации. 

Вече никой не спори за последното издание на 
„Под игото“; четенето така и така е забранено. 


