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ПРЕЗ ТЪРКАЩИЯ ПОГЛЕД 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Да започнем с определението, което дава тълко-
вният речник на думата „търкам“.

Речник на българския език
търкам – преходен глагол от несвършен вид 

Значение
търкаш, несв. 

1. Какво. Движа в различни посоки върху повърхност, 
като натискам; трия. Търкам носа си. 

2. Жуля повърхността на нещо, за да го изчистя. 
Търкам ръцете си със сапун.
трия, потривам, гладя, стържа, потърквам, раз-
търквам, разтривам, натривам, натърквам, из-
търквам, протривам, чегъртам, изжулвам, стривам, 
правя на прах, жуля, лъскам, излъсквам, полирам

Въпросният глагол ще бъде обект на моя ана-
лиз и коментар, защото смятам, че той е от 
голяма важност за днешното себеопределяне, 
общуване, присъствие и отсъствие или казано 
накратко, комуникация. Наличието на гореиз-
броените 20 синонима показва каква голяма 
част от човешката дейност покрива този 
глагол, който сигурно поради тази си универсал-
ност е определен като несвършен и преходен. 
То и последните 30 години минаваха в преход. 
Индивидуалното ни поведение и обществено 
състояние може да се изразят с употребата на 
този глагол. Ето няколко примера:

Едните ентусиазирано поискаха да изтъркат 
сивото и мръсното, другите потриваха ръце.

Едните въодушевено поискаха да излъскат бъде-
щето, другите стриха на прах мечтите им.

Едните наивно поискаха да натрият носове, дру-
гите изтъркаха спомените им.  

Но търкането е имало изключително важна роля 
и във всички предходни етапи на човешката 
цивилизация. През палеолита се появява Homo 
erectus, който първи почва да използва огъня. 
В началото той търчал след мълнии да хване 
някой пламък, който после се мъчел да поддържа 

денонощно, ама все се случвало някой примат да 
се разсее или да се омае от ферментирали пло-
дове, да заспи и огънят да изгасне. Веднъж Homo 
erectus седнал на сухата трева (вероятно нещо 
необичайно, имайки предвид името му) и сумтей-
ки в безсилието си, затъркал една пръчка в друга 
(вероятно действие, предизвикано от силен 
махмурлук). Явно е разполагал с доста време, та 
клечките запушили и се появила светлата то-
плинка. Ето как триенето е в основата на еволю-
ционната теория за произхода на човека, макар 
че самият Дарвин пропуснал да отреди подобава-
щото място на търкането в цивилизацията.

Ръскин е казал за последната: „Великите нации 
пишат своите автобиографии в три ръкопи-
са – книга на делата им, книга на словата им и 
книгата на изкуството им. Не можем да разберем 
нито една от тези книги, ако не прочетем и 
другите две, но единствената, която заслужава 
доверие, е последната“. Умно и красиво казано, но 
дали е така днес... Може би по-късно ще се върнем 
на това определение.

Сега спирам с историческия преглед на глагола 
„търкам“. Ще си позволя да издърпам само една 
тънка нишка и набързо опъвайки я над всички 
епохи и важни етапи в развитието на човешката 
цивилизация, да я вържа за днешното състояние 
на нещата. Казвам нещата, защото не мога да 
назова точно сегашната ситуация. А тя често е 
предмет на дискусия с моите колеги от катедра-
та, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристи-
на Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р 
Георги Павлов и ас. д-р Стоян Дечев. Естествено, 
тези разговори са предизвикани най-често от 
нашата работа със скъпите ни студенти. И пак 
така естествено те завършват винаги по един 
и същи начин – абсолютно безрезултатно – без 
изводи и без постигане на обединяващо обобще-
ние. Но това не пречи следващия път отново да 
затъркаме нещата.

Всъщност, изкушен да сложа някакъв ред в ситу-
ацията и мислите си, се изкушавам да потърся в 
Гугъл какво има по темата на днешната четвър-
та конференция на нашата специалност – ста-
тистики, статии и изображения. После да струк-
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турирам някаква позиция и добавяйки няколко 
служебни каламбура – айде готово е докладчето. 
Малко изтъркано, ама върши добра работа.

„Да, ама не.“, както казваше Петко Бочаров. Не 
защото просто нямам интернет на Банкя и съм 
си забравил зарядното на телефона в София. 
Лишен от всякаква информация и комуникация, 
взимам от мазето „Цивилизацията“ на Кенет 
Кларк (как звучи само – Кенет Кларк – не е про-
тяжно като проф. д-р Николай Младенов). Доста 
е разкъсана книгата, явно навремето бая сме 
я прелиствали. Гледам съдържанието – има 13 
глави със заглавия, ама нищо не помня. Идеално, 
ей сега ще ви ги представя.

Само една тънка нишка

Миналото все по-малко ни интересува. Припом-
нянето на истории, съдби и каквото и да  е, 
случило се преди, е досадно. На миналото му се 
полагат секунди. Както никога досега, настоя-
щето е притиснало всички останали времена.

Голямото размразяване

Дигиталната комуникация и появата на социал-
ните мрежи се случиха за много кратко време на 
фона на многовековното развитие на цивилиза-
цията. Хомо еректус е трил клечките столетия 
наред, а ние търкаме екраните едва от около 
десетина години. Той е имал време да открие 
и ползата, и опасността на огъня, а много от 
нас непрекъснато прегарят в комуникационния 
потоп. 

Романтика и действителност 

Желанието се сбъдва в мрежата. Няма дефекти 
или стеснителност. Има свобода на изразяване-
то. Действителността изисква усилия и не дава 
гаранция за успех. Притесняваща, тя е по-бавна 
и ангажира. „Като на играта на табла“, я сравня-
ва гл. ас. д-р Георги Павлов.

Човекът – мярка на всички неща

Така е от доста време. Още в древногръцката 
демокрация, после в Римската империя и Евро-
пейския ренесанс се появяват мислители, съот-
ветно и техни последователи, които се опит-
вали да обяснят живата природа чрез логиката 
и мащаба на своите човешки претенции. Сега 
възбуждано от непрестанното потъркване 
нашето его скача до еуфорични постове и лайк-
ове в социалните мрежи, за да може после да се 
плъзне като подгизнала депресия под вратата 
на личния лекар за направление. Човешката мяр-
ка е относително понятие, а сега се проектира 
и в различни измерения.

Героят като художник 

И обратното би било не по-малко вярно - „ху-
дожникът като герой“, казва проф. д-р Кристина 
Борисова. Дойдохме си на думата. И единият, 
и другият са готови да се жертват (често 
себе си, но май по-често другите около тях). С 
надежда за признание, искат делото им да бъде 
забелязано. Възможностите за популяризиране 
в нета и средствата за масова информация са 
огромни. Улисани в собственото си героизиране, 
някои художници отдавна престанаха да бъдат 
такива.

Протест и общуване

Заглавието на тази глава звучи изключително 
актуално и сега, нали? Сещате се за „жълтите 
жилетки“, избора на Тръмп, „Арабската пролет“ 
и т.н. Във всеки случай Кенет Кларк има попаде-
ние с него, явно го бива в заглавията. 

„Дали нещата се повтарят днес?“, пита гл. ас. 
д-р Ненко Атанасов. Да, до някаква степен, но на 
друго място – формите на комуникация „про-
тест и общуване“ се зараждат, организират и 
промотират (любима дума) в социалните мрежи. 
С невероятна бързина в тях се обработва и на-
сочва общественият диалог, за да дойде следва-
щата глава на „Цивилизацията“.

Величие и послушание  

Това е положението. Класиката е вечна и затова 
малко скучна, като „Война и мир“ на Толстой или 
„Червено и черно“ на Анри-Мари Бейл, известен 
като Стендал. Хубавото днес е, че величията 
не се задържат много-много. Сигурно има някоя 
статистика колко време са такива преди да ги 
изместят следващите, но ангажиментът си 
е ангажимент – няма да ровя в Гугъл. Колкото 
за послушанието, скоро четох едно писмо на 
писателя Георги Марков, писано преди няколко 
десетилетия. В него той описва начина, по кой-
то административният шлайфдиск полира без-
дарието, простотията и посредствеността до 
блясъка на административното съвършенство. 
Отнася се за всички времена и общества.

Светлината на опита

Той е с двойствено значение. Опитът, който 
е натрупан във времето. С много работа той 
е постигнал сигурност и достолепие. Мъдър и 
благороден, същият вдъхва респект и почита-
ние. Този опит е стабилен, авторитетен и око-
ло неговите посребрели слепоочия  свети ореол. 
Често пъти се бърка с рутина.
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Другото значение на опит е на еднократно
и/или повтарящо се действие. Скачачите пра-
вят безкрай проби на тренировка, а на състеза-
ние имат право само на три. И с всеки опит се 
започва отначало. И пак отначало. Но поредица-
та неуспешни такива скапват доста. Успешни-
ят опит вдъхновява и опиянява, дълго време жа-
дуван, той свети като сбъдната мечта-звезда. 
И двата варианта водят до следващата глава... 

Стремеж към щастие

Естествено и най-силно желание в историята 
на цивилизацията. Щастието е събирателно 
понятие,  отнема време преди да усетим какво 
е то за всеки един от нас. За жалост, понякога 
и цял живот минава. Стремял се цял живот към 
щастието, Чарли Чаплин накрая става гений. В 
едно интервю той казва: „Целта е нищо, важен 
е стремежът.“ (цитирам по памет, разбира се).  

Усмивката на разума 

Той (акълът) ни пошепва саркастично, „Как може 
да е важен стремежът, след като целта му е 
нищо? Я по-сериозно. Чарли си въобразява.“ И 
разумът е прав, разбира се, той винаги е прав. 
Обаче я го попитайте той щастлив ли е. Навяр-
но ще замълчи и ще се усмихне иронично. 

Преклонение пред природата 

В нея е спасението. „Тя е безкраен източник на 
вдъхновение.“, повтаря ас. д-р Стоян Дечев. Съ-
гласен съм с него. „Единствено въображението е 
по-важно от логиката.“ е казал Алберт Айнщайн. 
И с него съм съгласен. Събирам си двете съгла-
сия и стигам до извода, че: 

Природата вдъхновява хората, които имат въ-
ображение, преклонението на останалите пред 
нея я съсипва, превръща я в кич.

Измамни надежди

Както никога досега, човечеството има въз-
можности. Всякакви и навсякъде. Може би малко 
повече, отколкото са необходими. Надеждите 
се поразпиляват на много посоки, следвайки 
уханията на различни изкушения. Преследване-
то на надежда често се отклонява от първото 
срещнато изпитание и тръгва след следващата 
такава. Получава се нещо като играта флипер. 
Надежди много, трябва малко концентрация, за 
да се материализират.

Героичен материализъм

Отново точно уцелено заглавие. Браво, Кенет! 
Като свърша този текст, със сигурност ще 
надникна да видя какво ти си писал в последна-
та глава. Но явно нещата отиват към финал-
ни думи:

Видимото има форма, обем и цвят – значи е ма-
териално. Живеем в един свят, който става все 
по-материален, разбирай визуален. Визуалното 
е навсякъде в реалния и виртуалния свят, който 
парадоксално също е материален. То е основно 
изразно средство. Образът стана индустрия. 
Езикът и възможностите на визуалната кому-
никация се развиват главоломно. За добро или 
зло, тя доминира над всички останали средства 
за комуникация. Сега сме на тържеството на 
визуалния материализъм, който, разбира се, не 
трябва да бъркаме с консуматорския такъв.
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