За историчността на градските места (по примера на софийския пазар)
Никола Венков
Резюме: Имаме ли право да мислим едно градско място като запазен „реликт”
от стари времена? Как да подходим към части от града, които ни се струват „поисторически” от останалите? Какво „е” Женският пазар през епохите? В този
текст показвам, че такъв начин на мислене ни довежда до прибягване до механизми на
невидимото като „традицията”, „духът”, „културата на”, разбирани като
пронизващи историята есенции. Вместо това правя нещо като манифест за
вглеждането в полиморфичността на социалните форми. Можем да изградим
„историчността” на Женския пазар единствено изграждайки надлежно неговата
история на непостоянство и преходност. Тогава важен започва да става
противоположният въпрос: какво въобще осигурява устойчивостта на едно място
като „Женския пазар” за над сто години?
Изложените тук дилеми се отнасят не само до реконструирането на история за
кое да е градско място, но по-общо за мисленето на всеки комплексен социален свят
като наименуван обект. Отношението между име и обект занимава философите в
много по-общ план. Моите разсъждения тук подкрепят резултатите на Славой
Жижек и постфондационистката дискурсна теория.
Тук ще се занимая с въпроса какво означава едно живо градско място да е „носещо
историческия дух на града”, да е „най-старото” и подобни. Именно градско място,1 а не
архитектурен паметник или ансамбъл от сгради. Ще взема примера на Женския пазар,
централният и доскоро най-голям пазар на София, към когото често бяха отправяни
горните епитети до и около неговата последна реконструкция. Няма да се занимавам с
ежедневните употреби на израза „най-стария пазар в София” – например в моите
интервюта с респонденти или както се използваха от властта и медиите. Целите на тези
употреби са ясни – да засилят тежестта на съответния аргумент за или против като
подчертаят значението на Женския пазар за идентичността на столицата. Пазарът
трябва да се запази, защото е най-старият, стогодишният пазар на София, или пък
тъкмо обратното: трябва да се модернизира, да спре да бъде пазар, защото е найстарият, най-важният пазар на столицата. (Да, парадоксално обръщане!) Фокусът ми в
този текст е върху употребата на такива символизации сред историци и етнолози. Имат
ли право специалистите да мислят едно градско място като запазен реликт от стари
времена? С каква епистемология да подходим към части от града, които ни се струват
„по-исторически” от останалите? Какво „е” Женският пазар през епохите?
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Въпреки че у нас в урбанистиката, в творческите среди, както и през медиите вече на
популярно ниво се налага изразът „градски пространства”, аз предпочитам да използвам
понятието „място”, като пространство, което е исторически и социално вкоренено, локално,
изпълнено със съдържание и живот. Вж. дебата в социалната география (Agnew 2005), където
„пространства” означават празните вместилища на местата и се използват по често за
глобалните пространства на транснационални процеси и пр.
Дори твърдя, че изборът на архитекти, управници и артисти да говорят за „градски
пространства” отразява техния субектно-политически залог да виждат тези места като празни
сцени очакващи техните „благотворни” намеси, които ще изпълнят последните със съдържание
и значение.
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От години вече работя по темата за реконструкцията и целенасоченото
трансформиране на Женския пазар в София, извършено през 2013-2014 г. (Венков
2012а, 2014, 2017, Venkov 2016). На магистърската си защита по етнология, а и покъсно, при присъствие на етнолози сред слушателите на изнасяни от мен научни
доклади, неизменно получавах критики защо съм пропуснал да разгледам дълбоката
история и традиция на пазара. Обърнато ми бе внимание, че изследването ми е твърде
плитко („журналистическо”), ако се спирам на социалните динамики и гражданските
мобилизации в период от десетина години до реконструкцията. Нима особеностите на
софийския пазар през 2013 г. не се определят от неговата над стогодишна традиция? Не
съм ли пропуснал въобще най-важния фактор за специфичния облик на Женския пазар:
традицията на пазарско-чаршийския комплекс по нашите земи, установена от
Османската империя?
Тогава, на защитата си, отговорих твърде плоско, че според мен икономическите
процеси са много по-определящи за жизнеността на пазара от всякаква „историческа
традиция” на мястото, и в момента, в който престане да бъде изгодно да се купува и
продава тук, Женският пазар съвсем неисторически ще замре. Скоро след това
Столична община подкрепи тази теза с действията си: днес пазарът е бледа сянка от
това което беше до 2013 г., да не говорим за годините до 2006 г. Все пак моят отговор
не беше съвсем коректен, най-малкото защото изкуствено отделя историческо от
икономическо, а и виждаме, че немалък брой хора продължават да търгуват там,
въпреки че условията за тях се влошиха, а много напуснаха (най-вече в посока
Германия, Белгия, Великобритания).
Краткият отговор защо Женският пазар/Кирков устоява на това място вече над сто
години ще бъде даден по-долу, но проблемът, който ме интересува тук е
епистемологичен. Как като социални учени да уловим например „традицията” на това
място, която изглежда поражда неговата „специфичност” за такъв дълъг период от
време? Доколко е исторически реликт, или какво ни кара да го възприемаме като такъв?
Променливост
Централният пазар на столицата е преживявал сериозни намеси и преди,
започвайки с изместването му на днешното място в началото на века (Георгиев 1978,
с.109; Станоева 2004), регулирането и благоустрояването с инфраструктура през 50-те
г. (Фиг. 1.1) и реконструкцията на една трета от протежението му през 90-те г. (Венков
2012, с.29-30). Но мащабните реконструкции не са единствените възможни
трансформации на пазара, нито дори доминиращите. Женският пазар е цял микросоциален свят, произвеждан всекидневно от участниците в него. Практиката,
пространството и правещите го също се изменят многократно. Смятам, че една
социална история на дадено градско място, трябва да го разглежда като „пресечница”:
от една страна като място където се концентрира пресичането на житейски траектории,
траектории на продукти, траектории на познанства и отношения, траектории на
практики; и от друга страна – като пресечната равнина на ред от различни обществени
системи, в които мястото е вписано: градска политика, икономически пазари, социални
структури... Женският пазар винаги ще се трансформира заедно с, и заради, промените
в тези системи: от еволюцията на икономическия контекст в национален и глобален
план, през промените в класовата структура в София, демографските движения в
България, до трансформациите на политическото управление на града или на
хегемонните дискурсни комплекси, които влияят на управляващи и експерти.
Силното желание на публиката за историческа непрекъснатост обаче прикрива
всичко това за общественото въображение (а както видяхме и за експертното такова).
Разпознават се и се отграничават отделни части от променливостта на Женския пазар,
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обикновено онези които пасват на политическите приоритети на съответния
респондент (но естествено стоящите по-близо във времето са по-видими). При това,
заради конструирания фон на досегашна неизменност на историческото място,
„видените” трансформации често се привиждат като страшни и кризисни. Поемането на
по-голяма част от търговията от турски и ромски семейства в началото на 21-ви век и
снижаването на качеството на стоките се възприемат като „падение”, „убиване”, „край”
на пазара. Не се забелязва, че това снижаване на качеството е протекло години по-рано
с овладяването на сергиите от микро „групировки” и еволюиращи предприемачи и
преобразуването на търговията с плодове и храни в бизнес на Прехода... И така
нататък.

Фиг. 1.1. Пазарът през 1958 г. Снимка от Юбилейна книга на София, 1959.
Пазарът е социално произвеждан на много различни нива, които са само частично
взаимосвързани. Всяко от тях може да се мисли като процес, който има своя история и
скорост на развитие, действа в различен географски мащаб (от глобален до микролокален) и времево се припокрива само хлабаво с останалите. Заради тази времева
некохерентност ще открием, че с изключение на мащабните урбанистични
реконструкции няма момент, в който пазарът да преминава през ясен преход от едно
състояние в друго.2 Трансформацията на пазара е винаги размита и винаги частична.
Във всеки един период, колкото се променя, повече остава същото.
В ежедневието това ни позволява да мислим трайността на целия пазар-социален
свят – достатъчно, за да можем да го преживяваме като имащ продължаваща във
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Представяме си интуитивно, че годините 1989-91-а трябва да бъдат такъв прелом,
например. Другаде ще бъде показано, че това не е така (вж. доклада Venkov 2014 за начален
опит по този въпрос.)
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времето идентичност. То създава условията за „наивната” (в смисъл на не-аналитична)
представа за някаква есенция, която носи обособената идентичност на пазара през
вълните на времето и кризите – подобно на кораб плаващ в бурно море (отделе/н и
ненарушим обект блъскан от историческите обстоятелства – ненарушим, освен
кризисно, при корабокрушение, както по-горе). В този текст твърдя, че всяка „вълна”
докоснала кораба, променя химичния състав на борда му. И промяната се предава
навътре към трюма.
Устойчивост
Заблуждаващата видима трайност и (винаги частично) „оставане” ни карат да
търсим мислено някаква вътрешна сила, която поддържа социалния обект неизменен по
същността си, но затова пък застрашен и страдащ от промени отвън. Но ако по същия
начин предпочетем да се концентрираме върху другата половина от опозицията –
винаги частичната промяна – ще открием, че във всеки взет „достатъчно голям” период
от време обектът ще се е променил радикално. Тогава вече става трудно да го мислим
като носещ своя „традиция”, или дори идентичност!
Въпрос на политически по същността си избор е как ще настроим възприятията си,
кои промени ще имаме склонност да видим, кои да не забелязваме, и кои да
възприемаме като криза. Въпрос на социално заклинание е да смятаме, че този пазар е
исторически реликт на софийската култура отпреди век и половина: ако достатъчно
хора ни повторят, че е така, е твърде вероятно да го вярваме. Какви са обаче
основанията, които можем да намерим да продължим да вярваме дори когато се
постави под въпрос?
Едното убедително качество е, да е различен от онова, което смятаме за
принадлежащо към нашето време. Тоест, с което сме свикнали. Това е принципът, по
който оперира ориентализмът (Венков 2012б, с.88-90). Този принцип несъмнено играе
важна роля при конструирането на пазара като османско наследство от етнолога. При
това, в този конкретен случай се появява любопитно напрежение. Обикновено,
ориенталисткият принцип се използва за конструиране на историческото като
негативно качество – изостаналост, нецивилизованост.3 А тук, поет моментно от
логиките на националната идентичност, става средство за конструиране на „нашата
история”. Така се появява парадоксът, че позитивно историческото е изведено от
негативно различното. Ако се вгледаме по-добре кой прави „историческата” атмосфера,
това ще се окажат всякакви съвременни проблеми, които не харесваме: отдавна
непоправян плочник, пришълци от провинцията, роми, бедняци, тълпата, олющени
сергии... (Варзоновцев 2002, стр. 125). Затова ориенталският образ обикновено се
мобилизира от желаещите пазарът да се премахне или „модернизира”.
По-рано отбелязах, че при всеки период на промени, много остава същото. Другото
убедително качество, което поддържа представата за траен обект (отвъд или в
допълнение на чистото политико-социално заклинание), е неговите изменения да са във
всеки отделен момент частични.4 Тогава носещата есенция на обекта може да се
постави от публиката някъде извън тях: в частите, които не са на фокус в момента. Ако
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Това е много широко разпространен дискурс за Женския пазар сред ежедневните
употреби (Венков 2012а; Venkov 2014), но рядко се свързва с историчността на пазара, по-често
й се противопоставя.
4
Ал. Кальонски дава в своите лекции за етническата идентичност една илюстрация, която
е приложима тук: Ценна фамилна реликва е традиционният нож на прадядото, с който е
побеждавал враговете на рода. Тя се предава от поколение на поколение. Синът му решил да
поднови дръжката, а по-нататък неговият син сменил острието, след като предишното се
нащърбило. И все пак правнукът наследил същия родов нож!
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се замени продажбата на стоки на черга на земята с „модерни маси за сергийна
търговия” (през 50-те), търговската транзакция ще остане същата; ако се заменят
местните селяни с бизнеси опериращи в глобалната търговска верига (2000-те), ще
забележим същите маси (а може би и същите селяни, въпреки че са вече работници на
тези глобално интегрирани фирми); ако се заменят и масите и типа стоки с нови
павилиони дадени на Лафка и присъствие на десетина търговеца встрани (2014 г.) – ще
остане най-малкото улицата и сградите наоколо5 и може би част от потока минувачи,
който знаем като Женския пазар.
Когато обаче мислим на този принцип комплексен социален свят – който се
променя във всичките си регистрируеми параметри – става по-сложно, ако имаме
желание да докажем постоянността му в дълги периоди от време. Тогава се налага тази
есенция-винаги-встрани-от-погледа-ни да се оттегли напълно от всичко определимо. С
други думи да се изпразни от всякакво конкретно съдържание. Затова толкова често я
обозначаваме, в своето познавателно безсилие, с неопределеното понятие „духът”
(„духът на пазара” или „духът на Стара София”), или с думата „традициите” без
конкретика за съдържанието на тези традиции.6
Една „историческа сграда” или „историческият център на София” могат да се
обосноват с устояла материалност, употребявани по онова време архитектурни форми и
техника. Погледът може да припише на заменените аспекти (саниране, нова дограма,
натрапчиво оранжев цвят) историчността на останалите. Така през 2014 г. кварталът
около Ж.п. стана още по-исторически, след като общината задължи собствениците да
обновят фасадите си. Ако видимото не може да бъде тази устойчивост, защото то е
очевидно съвременно – най-малкото използвано е днес, по съвременен начин – тогава
то може да я „носи”, „пази” и подобни – с други думи, зад своята видима обвивка.
Думите „духът” и „традициите” (като определителният член винаги е там) отпращат
към есенция толкова лишена от възможност за материална конкретика, че се превръщат
в обозначение за самото наше желание за есенция и нищо отвъд това.
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Например в „Пазарът”, Андрей Захариев, Портал Култура, 10 окт. 2014,
http://kultura.bg/web/пазарът/.
6
Понякога също така ползваме и думата „културата”. Иска ми се да вмъкна тук едно
наблюдение, че докато „духът” и „традициите” съм срещал за светове, към които споделяме
някакво съпричастие, „културата на” като че по-често се употребява за светове, които
предпочитаме да видим като чужди нам, отделни от нашата идентичност. Първите натоварваме
с известен позитивен заряд и искаме да присвоим към своята история. Местният жител,
политикът от центъра на София, или преподавателят по етнология употребяват „духът” и
„традициите”, защото така те включват себе си към битието и наследството на района около
пазара. От изброените персонажи преподавателят по етнология има най-малко основания за
тази операция. Затова се оказва, че спонтанно той е най-далеч от критическата теория, която
следвам тук, заменяйки в твърденията си все пак неопределено плуралистичното „традициите”
с „Традицията” в единствено число и с главна буква. Така вече става дума за българската
традиция – една тотализираща матрица, която осигурява пазара като „наш” – български и на
етнолога (да не забравяме, че той е официално назначеният пазител на тази национална
традиция). Тук в „наш” се включват само положителните образи, разбира се – останалото е
Ориент и порочно влияние от етнически малцинства („циганизация”).
От друга страна, в журналистическото студио обикновено искат от мен да разкажа за
„културата на Женския пазар”. Казвайки това, журналистът сладко предвкусва екзотични
описания и навлизане в непознати светове, „които сте открили благодарение на вашите
изследвания на пазара”. Световете, които избираме да видим като чужди и непознати,
посочваме с „културата на”, което носи романтизирано-позитивен или меко негативен заряд.
Напълно отрицателното отношение към отчужденото ще предпочете изрази като „миазма”,
„циганизация” и подобни.
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Женският пазар между вчера и днес
Ако направим опит да се вгледаме, коя всъщност традиция обединява пазара от
трийсетте години и пазара от ХХІ век? Първият: с неговата тълпа от шопски селяни в
селски носии и съответни диалекти от най-близките села (чиито внуци днес са
граждани, носят джинси, идват до центъра с кола и пазаруват в мола като всеки друг);
със стоварените направо на земята гигантски купища зеленчук от техните градини, от
никога незаведени в регистри локални сортове; с практиката на пазарене и
флуктуацията на цените в деня; с миризмата на животни и коне; със събирането на
такса за стоката при входа на града; с гражданите, познаващи изтънко характера и
свойствата на стоките и начините да бъдеш измамен от хитрия селянин. И вторият: с
продукцията от нови, издръжливи сортове, идваща чак от Петрич и Пазарджик, Полша,
Гърция и Китай; с внимателно подредените маси за сергийна търговия и малките
количества стока аранжирана на тях; с продавачите заселили се от цяла България, част
от които възприемаме като не-българи, и въпреки това говорят с много по-слабо
регионално произношение от онези селяни и носят почти същите дрехи като софийския
гражданин; с фиксираните цени, написани вече на етикети и бързата, характерна за
индустриалното общество размяна между продавач и купувач; с посещаващите веднъж
на седмица или по-рядко граждани, които при това изискват вече начина на общуване,
на който са привикнали в супермаркета или поне в локалната бакалница, и които нямат
вече прецизни познания за селскостопанския процес и за предлаганите сортове; с
конкурсите на общинското търговско дружество за едногодишно наемане на маси
срещу документи за фирма и най-висока „оферта”.
Започва да ми се струва, че сред неизменните качества на Ж.п. остават единствено
(сетивният факт на) тълпата, и рискът от измама? Но ако се вгледаме, се оказва, че и
тълпата е съвсем различна, с друг състав, произход, поведение, изглед (срв. Фиг. 1.2 и
Фиг. 1.3), а вероятно така е и с практиките на измама.
Ето впрочем една илюстрация за практики на измама от 30-те години, за да се
убедим в това:
Тук, обаче, не става дума само за изнесените на пазаря долньокачествени или
развалени яйца, които без умисъл селянинът производител може да изнесе и продаде
заедно с пресните. Нещо повече, доскорошният начин на търговия с яйца на
Софийският пазар, свързан с традицията от незапомнени времена, да се внасят яйца от
околните села през пазарните дни - петък и вторник - е дал възможност да се създададе
една организирана, колкото скрита, толкова и нелоялна амбулантна търговия на
долньокачествени и развалени яйца, произхождащи от разни яйчарски складове от
Столицата и околността. Съмнението в случая се укриваше умело от тези лица, тъй
като преоблечените в селски носии агенти (жени и мъже), можеха доста удачно да
убедят софийския потребител, че са производители селяни и че предлаганите от тях
яйца са пресни и произхождат от собствените им стопанства. Тези „търговци” бяха
стигнали до там, че отнеха на потребителите дори най-наивния и популярен начин за
разпознаване старостта на яйцата чрез разклащане и бълникане, тъй като започнаха да
изнасят на пазара долнокачествени и бавно загрети до коагулиране яйца, при което
състояние яйцето при най-силно разклащане не издава никакъв шум на бълникане.
Случаите на измама бяха вече система. Престижът на Софийският пазар се подби, а
доверието на консуматора заслужено се сне от селското производство, което
рискуваше да понесе значителни загуби. („Софийският пазар на яйца и техният
надзор”, сп. Сердика, август 1938.)

Явно измамата е била доста разпространена и на пазар, който смятаме днес за
„автентичен”. Разбира се, текстът, писан тогава, вижда като автентичен и невинен
пазара в някакви по-ранни години!
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Фиг. 1.2. Пазарската тълпа през април 2013 г., обедно време в четвъртък. Снимка:
авторът.

Фиг. 1.3. Пазарната тълпа през 1916 г. Кадри от английски кинопреглед от София с
вметка „Пазар, провеждан всеки петък”, Gaumont Graphic, 15 дек. 1916,
http://www.itnsource.com/en/shotlist/RTV/1916/12/15/BGT407050651/.
И така, остава само фактът, че на същото географско място продължават да се
извършват актове на покупко-продажба на селскостопански и други стоки. Природата,
количествата и траекториите на тези стоки се различават драстично; ритуалите и
материалността, в която се извършват тези актове – също.
Да, булевард „Драгоман” / „Георги Кирков” / „Стефан Стамболов” продължава да е
пазарна улица вече сто години, но дали е един, стогодишен пазар, по силата на нещо
друго освен заклинанието на публиката? Дали можем да използваме характеристиките
на пазара отпреди сто години, както настояват етнолозите, за да обосновем днешните
характеристики – без да ни се наложи да прибегнем до механизма на невидимото
(духът или традицията)? Всъщност в описаната от мен картина на променливост важен
започва да става противоположният въпрос: какво въобще осигурява устойчивостта на
това място като география на търговски транзакции? Как за толкова години актовете на
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покупко-продажба не са се разпръснали другаде, или пък еволюирали до нещо, което
не бихме вече нарекли пазар?7
Техническият отговор не е толкова сложен: това е чисто функционалната
консервативност на местата за среща между непознати в голям обем. Потенциалните
търговци трябва да изберат място в града, където очакват клиентите да ги търсят, и
обратно, клиентите ще отидат на място, където се надяват да намерят достатъчно много
предлагане. Много е трудоемко да се създаде ново такова място (конкретно за
търговците – и скъпоструващо), затова и двете групи ще предпочетат да постоянстват с
вече наличните места в града. Тук няма нужда от приемственост на търговци, стоки,
клиенти, „навици” или „традиция” (макар във всеки отделен момент такава обикновено
да може да се намери). Чисто функционалната консервативност задава отчаяното
усилие и на двете страни срещата да продължава да се осъществява на все същото
място, дори когато условията за нея са направени невъзможни.8 Това е причината да е
по-лесно да бъде задушено едно пазарно място, отколкото преместено на друга локация
или възстановено след период на затваряне.
Това е краткият отговор за устойчивостта на Женския пазар. Обстоятелственият
отговор означава да потърсим „оставането” на някакви части във всеки отделен период
от съществуването му. Ето, тогава ще можем да направим причинно-следствена връзка
между характеристиките в началото на ХХ век и днешното състояние: тя ще бъде
самата верига от открития. С други думи, можем да изградим „стогодишността” на
Женския пазар единствено конструирайки надлежно неговата история на
непостоянство и преходност.
Образци от терена
Оказва се, че страхотни примери за такъв тип сложно разказване на биографията на
градското място можем да намерим на терен. Естественият разказ на човека живял със
пазара има формата, за която пледирам тук. Част от информантите в моите
изследвания, дългогодишни посетители или живеещи около пазара, са много
наблюдателни и сладкодумни и предлагаха сложни описания, които по един естествен
начин очертават серии от трансформации в битието му. Тук ще дам няколко примера.
Първият откъс е от мъж и жена, живели на пазара до 2000-те г. (със прекъсване
през 80-те), в една от старите кооперации непосредствено на пазара. Мъжът е роден тук
и спомените му започват някъде в началото на 60-те години:
7

Пример са Халите, които се намират на старото място на софийския пазар, и са
замислени на времето като негов покрит и модернизиран вариант (Станоева 2004). Днес никой
вече не ги възприема като пазар.
8
Например, когато пазарът беше заграден през август 2013 г., немалко от дотогавашните
наематели на сергиите продължиха да използват самоделни масички на улицата, да продават от
багажниците на колите си и пр. Беше необходима специална мобилизация на общинските
инспектори, за да прекратят това до няколко дни. Търговците с повече ресурси побързаха
същия следобед да наемат места във всяко възможно помещение в близките улички, понякога
комбинирайки се по двама и по трима в един магазин. Пример:
- Как сте в оня безистен сега, на закрито?
- Много сме си добре! Ауу, повече не искам да видя сергия! Много си е хубаво
вътре. :)
Три сме. От всички националности! Има рускиня, има туркиня, има циганка.
Българи няма! [смее се] Никакви българи не пускаме при нас вече!
(ФБ: Женския пазар, 28.ХІ.2013,
https://www.facebook.com/jenskiiapazar/posts/263262417159380)
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- А самата улица на пазара как се е изменила?
М: Много се е изменила. Тогава това беше наистина пазар. Основната част от който
бяха продавачи на дребно, които носеха стоката си с рейсове от около София.
Ж [към М]: Само че той говори за детството ти...
М: Да де, да. Без всякаква сергия. Без всякаква сергия и без магазини. Просто
седяха на улицата и продаваха. Сергии използваха тези, които продаваха по на едро
стока. [Тоест сергии има, но не са били важна част от пазарната траектория на
неговото семейство.] Но в основни линии това бяха производители, нямаше търговци.
Стоката беше твърде различна, която можеше да се намери. И можеше да се закупи при
твърде различни условия. Дядо ми имаше навика да обиколи привечер пазара, когато
са най-ниски цените, защото рейсовете потеглят от София. И на връщане след този
рейд, да купи стоката, която му е направила най-голямо впечатление – с това, че е
евтина и че е хубава.
По-късно тази практика се измени и пазара доби друг вид. В задните улици спираха
големи камиони, натоварени с една и съща стока, от която се снабдяваха така
наречените продавачи, които нощуваха на пазара и продаваха едно и също нещо.
Всъщност цялото това струпване на хора в района, с цел покупки и продажба, се
обезсмисля в голяма степен.
- А кога се случва това?
М: Това става вече при второто ни живеене тук, 90-те години.
Ж: И тогава действително тези хора спяха на тротоарите. Което много ни пречеше
да живеем нормално. Ние сме на първия етаж. Те имаха купони[...]
Ж: Още в 5 часа се събуждаше пазара, и заспиваше към 2-3. И си спомням, че
имаше много заведения по това време. С отвратителни някакви чалги.
М: И сега ги има.9
Ж: Е, да де, ама ние вече не сме там. Но към края беше поутихнало. Защото западна
самият пазар. Заедно с кризата започна да утихва. [Не става ясно коя криза, може би
2008 г.] А сега ми прави впечатление, че е съвсем цигански вече. В сравнение с това,
което беше на времето.
- Тоест, тия хора, които тогава са спяли по тротоарите са били българи, така ли?
Ж: Да! [Възкликва с тон, като да е очевидно.] От провинцията.
М: Да. Главно.
(Мъж и жена на средна възраст, българи, живели на пазара до 2000-те г.)

Въпреки богатството и автентичността на разказа, естествената му нацепеност на
толкова много заменящи се форми, трябва да имаме предвид, че той също е
стратегически (но това не означава непременно съзнателно) конструиран: направен е
цял и логичен от присъщата нужда на субекта за кохерентност. Така вътре се появява
политически курс – например противопоставянето на всичко от далечното минало, като
хубаво, на всичко от 90-те години, като лошо. Разбира се, пазарът през всяка от тези
епохи е твърде разнообразен. През 90-те също има немалко собствени производители,
както ми е известно от други информанти.
Трябва да имаме предвид, че няма теоретично или емпирично изводим „подходящ”
мащаб за удребняването на историческия сюжет. Действителността винаги тече побързо и многопосочно и винаги надхвърля отношенията, които фиксираме в кой да е
разказ. А изборът на мащаб за нацепването на устойчивостта и променливостта
предразполага към едни или други изводи, влияе на поуките от разказа. Например
9

Откъснатостта от самото място веднага позволява заместването със стереотипи и с
винаги дебнещата „неизменяемост”. В действителност мога да твърдя, че от началото на повнимателното ми наблюдение на пазара през 2010 г., след 20-21 часа улиците там тънат в пълна
тишина и безлюдност: много по-абсолютна от коя да е друга улица в централна София! През
лятото това се измества с час-два назад.
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мащабът на абстрактните исторически епохи улеснява възприемането на историческия
реликт – османската чаршия, многолюдността на зеленчуковия пазар след
Освобождението, в късния социализъм, през Прехода изглеждат естествено свързани.
Този мащаб изчиства и социалния конфликт на миналото: измамите, напрежението,
срещата на различни и „враждуващи” начини на живот (градско-буржоазен, бедноселски, бежански-имигрантски) чрез съвременните идеализирани, национализирани и
лишени от социално оценяване образи. Така, съвременната среща на различни
социални прослойки (градска средна класа, роми и турци от провинцията, български
предприемачи-тарикати от софийската периферия), започва да изглежда като уникална
и кризисна, поражда желанието за усмиряване или премахване на пазара, или дори
връщането му към някой от идеалните образи на миналото.
Не можем да избягаме от ефекта на предпоставките заложени във всяко
конструиране на сюжет, ежедневен или изследователски. Не би ни помогнало за
постигане на „обективност” и залагането на техническа процедура по събиране и
подбор на материала и преднамерено оскучнено излагане в „чист” фактологичен
формат. Единственият изход е ученият да работи рефлексивно върху предпоставките,
които определят неговото производство на исторически разказ, да ги прави явни за себе
си и за читателите, и да анализира възможните изводи и прочити на производството.
В интервюто горе дележът между двете живеенета на пазара е избран за сюжет и
тогава изисква от автора му да го проведе изцяло. Единият период да придобие изцяло
негативни краски, а другият да му опонира съответно. Тогава поуката на разказа е
загубата на автентичност. Нека да видим как същият информант продължава нататък
относно физическата среда:
- А в твоето детство пак ли имаше два реда сергии?
М: В центъра имаше два реда, обърнати към къщите. И също така откъм къщите
към тях [към центъра] имаше още два реда. Значи четири реда.
- Става дума не за 90-те, а още преди това?
Да, точно така.
- Значи е бил доста голям пазара?
Да, голям беше. С изключение на най-ранните ми спомени, когато нямаше този ред
сергии до къщите. Нямаше го. Там имаше големи дървета. По-големи дървета, и през
зимата – много дълбок сняг. Който трябваше да се разрива. Това съм запомнил. И се
движеха шейни из пазара. Просто шейни.
На пазара можеха да се купят живи животни. И то не само гълъби и кокошки, но да
кажем и пуйки, овце, кози. В долната му част.10
- А дали ще можеш да ми нарисуваш нещо като карта?
Карта? Нищо не се е изменило, такъв беше. Просто нямаше два реда сергии.
- А павилиони нямаше ли?
Павилиони нямаше. Просто бяха сергии, и... В долната част имаше нещо закрито.
Където се появяваха от време на време някакви рапсоди такива, с хармониуми да
свирят. Които пееха прочувствени балади, и жените се просълзяваха.
(Същите информанти, подчертаването мое.)

Виждаме как в буквално съседни изречения пазарът е съвсем екзотичен и непознат
спрямо съвремието (с конни шейни, животни, рапсоди) и едновременно „нищо не се е
променило” – според това как бяга погледът ни. Ето по този механизъм се запазва
„стогодишният исторически пазар”!

10

„Долната част” е устойчива география за всички в квартала и обозначава посоката към
бул. Сливница и Лъвов мост според реалния наклон на релефа.
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Следните разкази на други информанти начупват пазарното битие на още подребни пластове – и като брой времеви преходи, и като фактура на социалната
практика. В този случай вниманието е насочено към превоза до пазара:
Той идва с каруцата, с влака по-късно, или с каквото може. От Шоплука- Защото
това както днеска вече – да дойдат от Турция или от Гърция, това е било абсурд нали.
[...]
Просто виждаш как пазарът всяка година се променяше според това какво навлиза.
[После,] появяването на новите вериги на магазините, на големите, които също
повлияха рязко на пазара. Нали, изместиха се потоците [на хора]. [Друго:] масовото
навлизане на коли. Това което брат ми каза: „сега трябва да го мъкна на ръце” – и
преди го мъкнехме на ръце! Просто щот нямаше друга алтернатива. Ти не си се з а м и
с л и л! Че ще отидеш на пазара с кола. Но сега вече в изменени условия, да нямаш
паркинги – не може [критика към вече направената реконструкция].
(Мъж на ср. възраст, евреин, живее в квартала.)

Талантът на информанта към аналитично конструиране на реалността, комбиниран
с наблюдателността и любовта му към детайла, ни дават една автентична реализация на
модела към който призовавам за конструиране на историчността на пазара. Но позначимият фактор е, че в случая неговият политически курс спонтанно съвпада с моя в
тази статия: да подчертае изменчивостта и непостоянството на градското място,
вписаността му в трансформациите на обществото.
Трябва само да помним, че винаги има още истории; никога не можем да изчерпим
неразказаните истории и да стигнем „до дъното на нещата”. В следващия пример
действителността се нацепва на още по-дребни листове. Вторият абзац в откъса горе
беше изречен като обобщение на следния невероятно детайлен анализ на промените в
материалната култура на опаковките на пазара. Очертан е цял комплекс от социални
практики, културни значения и икономически мотивации:
И така, няма да забравя никога: тука продаваха примерно- особено в началото на
90-те години, когато се появиха за първи път бутилките с олио от пластмаса. И бабите
държаха да си купуват българско олио в стъклени бутилки. И това е един от
интересните случаи. Казвам, добре де, защо купуваш стъклена бутилка олио, а не си
купуваш по-удобна пластмасова? Вика, сега ще ти обясня! Пластмасовите бутилки
олио са по един литър. А стъклените бутилки с олио са по един килограм олио. Което e
литър и сто близо. Щото олиото е по-леко. И вика, ние печелим една десета! И се
купуваха, нали те държаха от стъклени бутилки да се слага, защото те са от един
килограм. Както виждаш, на пазара виждаш такива неща, които като ти го кажат
веднъж и се замисляш и си викаш "Брей – права е!" Нали, не си се замислял! И ти не го
знаеше, сигурен съм? Бутилките, стъклените бяха от един килограм, олио.
- Да, на мен са ми интересни точно такива детайлчета.
Другото беше, големият шок за пазара беше, когато започнаха да се появяватТогава те ги наричаха „фалшивите опаковки” – сега вече те са масовите – когато
започнаха да се появяват нестандартните размери. Значи на времето се знаеше:
киселото мляко е 500 грама; прясно мляко – един литър; олио – един килограм, нали
така? Изведнъж започнаха да се появяват един литър олио, 900 грама олио, 400 грама
кисело мляко, 330 грама кисело мляко. И те хората викат „Това са фалшивите”, „Не
взимай от тея!”, „Тея лъжат!” Опаковано е, виждаш, пише върху него, обаче то е
фалшиво, защото ти си свикнал киселото мляко трябва да ти е половин кило. И една
баба казва: „Много трябва да се внимава да не се взимат такива.” Викам, „Защо? Нали
е по-евтино това – горе-долу същото.” Вика, „Ми не, аз си знам дозата за баницата. Тя
ми е 500 грамовото кисело мляко, еди-колко си сирене, еди-колко си олио.” Нали?! Тя
си знае дозата и „като ми дадат такова фалшиво и не ми става.” Вика, „Оопа!” Нали тя
си има логиката, нейната логика, която си беше абсолютно изградена през годините и
вярна!
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Другото което беше: хората са забравили хартиените опаковки и хартиените…
Както бяха примерно месарниците, магазините за зареждане на хранителните стоки
тип... ти сам си купуваш на килограм храна. Сега ми избяга от акъла. Но там всичко
беше в пликовете, хартиените и ако е мазна храната и нещо друго имаше промазана
хартия. Изведнъж, започнаха да се появяват новите опаковки. Найлонови пликчета...
Начи преди това беше: всичко беше с мрежичките в джоба, които се разтягаха. Нали
включително и баща ми, включително и ние нали. И мрежичките, пък торбичките, пък
шиенето на торбички. Няма да забравя бабите като продаваха торби на пазара. Бяха
много масови, нали. Или плетени или най-вече шити. Със съответната дръжка. От
всякакви останали парчета плат и ти гледаш една торба, която от едната страна е
някакъв плат, от другата страна е друг плат. Бяха много ефектни такива, защото
изведнъж се появи на пазара някакъв нов живот. Много неща, и изведнъж – торби! На
пазара се продаваха торбите това беше... После големият бизнес с продажбата на
турските найлонови пликове – когато се появиха за първи път изведнъж шарени
найлонови пликове. Това беше бизнес! Голям бизнес. Отиваш – и там и като
започнаха да се продават: „Моите торби са най-здравите!”, „Моите торби са найголемите!”, „Моите са-” – не знам какви са. Вървят хора с торби по пазара – продават
торби – и ти си купуваш чанта. Появиха се масово в един момент тези колички – торба
с колела. И ходиш из пазара и мъкнеш стоката – всичко вътре става на каша. Но си
много горд – носиш си ги, раницата [?].
(Същият информант.)

Ето ви и история на торбата на Женския пазар! (Вж. също Фиг. 1.4.)

Фиг. 1.4. Торбите привлякоха вниманието и на фотографа във нашата артистична
инициатива „Невидимият Женски пазар” (http://jenskipazar.eu), проект „На парче”.
Снимки: Цвети Панова, юли 2013 г.

Финал
В настоящия текст по примера на градското място, което привлече
изследователския ми интерес през тези години, нахвърлях нещо като манифест на
вглеждането в полиморфичността на социалните форми. Изложените тук съображения
се отнасят не само до реконструирането на история за кое да е градско място, но пообщо за мисленето на всеки комплексен социален свят като наименуван обект. Обектът
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възниква, когато сме избрали да дадем име на даден свят. Веднага започваме да мислим
за него някаква трайност във времето.
Разсъжденията, които развих в този текст, имат допирни точки с дискусията, на
едно по-абстрактно ниво, какво дава идентичността на обектите с обозначаващите ги
имена. Защо изразът „кухненска маса”, означава винаги кухненска маса? Резюме на
тази дискусия можем да намерим у Ернесто Лаклау (Laclau 2005, с.101-104).
Дескриптивистите, с участието на Бъртранд Ръсел, полагат, че всяко име има
съдържание дадено от сноп описателни характеристики. „Маса” означава обект с
определена форма, с четири крака, изпълняващ определени функции и т.н. Оттам
започват дългогодишни усилия в аналитичната философия, да се разрешат проблемите,
възникващи от гъвкавото отношение между имена и обекти. Масите могат да имат
много различни форми и функции, а други имена да обозначават обекти със същите
функции. Саул Крипке през 70-те г. се противопоставя на тази дискусия с антидескриптивизма. Той заявява, че обектите са свързвани с означенията в актовe на
„първично кръщение” (primal baptism) и тази връзка се запазва дори когато наборът
характеристики определящи ги първоначално се промени изцяло. Ако за
дескриптивизма Джордж Буш е съкратеното описание на „американския президент,
който нападна Ирак”, Крипке казва, че човекът щеше да продължи да бъде Джордж
Буш дори да не беше влязъл в политиката. В разглеждания от мен случай, Женският
пазар изглежда продължава да бъде именно Женският пазар, въпреки че през 2013 г. се
промени както физическият му облик, така и функциите, които изпълнява, така и
всички специфики, които преди го определяха като забележителен и особен и налагаха
популярността на образа му (човешкото множество, „мръсотията”, „престъпността”,
интензивността на преживяванията там и пр.). При това открихме, че никои от тези
аспекти и специфики не са идентични с по-ранни периоди от съществуването на обекта
под същото име.
Дебатът не спира дотук. Славой Жижек поставя към концепцията на Крипке
същият въпрос, който ме мъчеше и мен тук: ако всички характеристики на обекта могат
да се изменят, а обектът остава все същият, то какво е, което остава същото? Коя е
есенцията, фиксираща Женския пазар, ако не вярваме в есенции? Жижек гради върху
Лакан, за да отговори:
Основният проблем на анти-дескриптивизма е да определи, какво съставлява
идентичността на посочения обект отвъд постоянно променящия се комплекс от
описателни черти – какво прави обекта идентичен-на-себе-си дори когато всички
негови черти са се променили; с други думи, как да мислим обективния корелат на [..]
името, доколкото то обозначава същия обект във всички възможни светове, във всички
инородни ситуации. Това, което се пропуска [..] е, че това осигуряване на
идентичността на обекта във всички инородни ситуации – п р е з п р о м я н а т а н а
в с и ч к и т е м у о п и с а т е л н и ч е р т и – е обратното действие на самото
именуване; самото име, означаващото е което поддържа идентичността на обекта. Тази
добавка (surplus) в обекта, която остава същата във всички възможни светове, е „нещо
в него повече от самия той” [..]: търсим я напразно в позитивната реалност, защото тя
няма позитивна консистенция [...].(Žižek [1989] 2008, с. 104)

Едно важно понятие е това за „възлова точка” в постструктуралистката дискурсна
теория (Howarth and Stavrakakis 2000, с.7; Laclau and Mouffe [1985] 2001, с.xi, 113):
означаващо, което от обикновен елемент в системата от значения поема функцията на
структуриращо дадена нейна област, на главно означаващо. Името работи по подобие
на тези възлови точки:
[Ако го наричаме] "възлова точка", един вид възел от значения, не означава, че то е
"най-богатата" дума, думата в която е кондензирано цялото богатство от значения на
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полето, което то "съшива" [quilts]. [То] е думата, която, к а т о д у м а – на нивото на
означаващото – сама по себе си обединява дадено поле, конституира неговата
идентичност. То е така да се каже думата, към която самите „неща” се обръщат, за да
припознаят своята цялост. (Žižek [1989] 2008, с. 105)

„Женският пазар” е означаващото, което прави Женския пазар едно и никаква
друга характеристика, която да търсим в позитивната му реалност не може да задоволи
тази функция. А понятие като „историческия дух на...” е кулминацията на възлова
точка – доброволно се отказва от претенция, че отпраща към някаква позитивно
съществуваща черта на обекта, която да обединява неговото траене.
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