
1989 - места на памет в северозапада 
преподаване на близка история и приложен 
театър 1989 - mapping the northwest applied 
theatre and the teaching of disputed  histories
мариана асенова, крис болдуин mariana assenova, chris Baldwin

Проект на комбинат за нова култ ура, с финансовата ПодкреПа на тръст за Гражданско общество в 
Цие / A Project of fActory for New culture with the f iNANciAl suPPort of  cee trust for c iv il society



©мариана асенова, крис болдуин автори, въведе-
ние, Глави 1,2,3,4 ©диана иванова, валентина алек-
сандрова автори, Глава 4 ©михаил Груев автор, 
заключение мариана асенова, крис болдуин Превод 
бет Чатън корекция ©валерий Пощаров, катерина 
вълчева дизайн, художествено оформление ©фото-
графии архив, 1989 – места на памет в северозапада 

с благодарност към дафина маринова, мая антова, 
елена Петрова, красимира славейкова, Петя иванова, 
директорите и учениците от ГПЧе “Йордан радичков” 
(видин), соу „иван вазов” (враца),  ГПЧе “Петър богдан” 
(монтана), соу “иван вазов”(вършец), Юрий вълковски, 
боян знеполски, калоян асенов, Грета асенова, румен 
александров, евгений михайлов, Яна Генова, малина 
томова, стефан командарев, кметовете и общините на 
гр. видин, враца, монтана, вършец, тихомир машов и 
регионален исторически музей във враца, регионална 
библиотека в монтана, читалище “Христо ботев” и Център 
за работа с деца във вършец. 

© комбинат за нова култура, 2010 

© Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може 
да се копира или разпространява на механични, електронни, 
копиращи, записващи или други информационни устройства 
без писмено разрешение. За правата за разпространение се 
свържете с Мариана Асенова, e-mail mariana@e80.biz

Гед оод Печат

с финансовата подкрепа на
тръст за гражданско общество в Цие 

isBN 978-954-698-011-3

©Mariana Assenova, chris Baldwin Authors, introduc-
tion, chapters 1,2,3,4 ©Diana ivanova, valentina Alexan-
drova Authors, chapter 4 ©Mihail Gruev Author, conclu-
sion Mariana Assenova, chris Baldwin translation Beth 
chatten Additional editing ©valeriy Poshtarov, Katerina 
valcheva Design, layout ©Photography Archive, 1989 – 
Mapping the Northwest

thanks to Dafina Marinova, Maya Antova, elena Petrova, 
Krassimira slaveykova, Petya ivanova, head teachers and stu-
dents from foreign language high school “yordan radichk-
ov” (vidin), “ivan vazov” secondary school (vratsa),  foreign 
language high school Peter Bogdan (Montana), “ivan vazov” 
secondary school (varshets), yuriy valkovski, Boyan Znepolski, 
Kaloyan Assenov, Greta Assenova, rumen Alexandrov, evgeniy 
Mihailov, yana Genova, Malina tomova, stephan Komandarev, 
vidin, vratsa, Montana, varshets municipalities and mayors, 
tihomir Mashov and the regional history museum in vratsa, 
city library in Montana, “hristo Botev” community center  and 
the communal chidlren’s home in varshets.

© factory for New culture, 2010

© All rights reserved. No part of this book, photographs and text, may 
be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or any information storage, with-
out permission in writing. For rights to reproduce, contact Mariana As-
senova  mariana@e80.biz

GeD ltd. Printing 

with the financial support of cee trust

тази книга е отпечатана на рециклирана хартия / this book is printed on recycled paper



около 1989-та, личните разкази, уроците по 
история и ролята на изкуствата...

“на 10-ти ноември 1989 година свършва комунизмът”. 
“Паднала е берлинската стена”. “има преврат и 
свалят тодор живков от власт”. това бяха първите 
отговори, които чух в началото на 2009-та, когато 
за първи път попитах ученици от четири града в 
северозападна българия какво знаят за 1989-та. 
оттук, от дистанцираната информация за големите 
исторически събития, започнахме нашето общо 
дирене на отговори. 
търсехме (и още търсим) отговори на въпроси, 
които 20 години чакат да бъдат зададени. въпроси 
за промяната, която преживяваме лично и която 
по никакъв начин не е отразена в учебниците по 
история. като какво се промени в собствения ни дом? 
на улицата, на която живеем? в града ни? как и дали 
изобщо говорим за това? как и какво разказваме 
на младите? все въпроси за всекидневието ни. 
въпроси, които със сигурност не звучат юбилейно, а 
предизвикват спомени, чувства, емоции. 
младите хора, които не са били родени през 89-та и 
които днес са изправени пред предизвикателството 
да учат история, живяна от собствените им родители, 
със сигурност си знаят урока за падането на 
берлинската стена. но, микроисторията и историята 
на всекидневието не присъстват в учебниците. а 
близката история не е историята за Хан аспарух и 
симеон велики. тя не е събитийната героична история 
на миналото. тя директно  изправя младите хора пред 
дилемите и травмите на собствените им родители и се 
превръща в част от собствения им живот. 

on thinking about “1989”, personal stories, 
history lessons and the role of arts…

“communism ended on 10th of November!”, “the Ber-
lin wall fell!”, “A take-over!”, “todor Zhivkov was de-
throned!”. these were the first answers i’ve heard at 
the beginning of last year when i asked students from 
four cities in the North west of Bulgaria about they 
know about 1989. it was from here, a long time after 
these big historical events had taken place, that we 
started our joint search for answers. 
we were looking (and still are) for answers to questions 
that have waited 20 years to be asked. Questions about 
the change we personally went through and which is 
still not reflected in history books. for example, what 
has changed in our homes? in the streets we live on? in 
our town? Do we talk at all about this? And if so, how? 
how and what do we tell young people? All the time 
the questions are about everyday life; questions which 
do not sound appropriate for an anniversary but never-
theless provoke memories, feelings, emotions.     
for the young people who had not been born in ´89 but 
are today challenged by the study of  a history lived by 
their own parents it seems easy to learn the facts about 
the fall of the Berlin. But the micro history, the his-
tory of everyday life, is not presented in history books. 
what´s more history is no longer the history of Khan As-
paruh (the founder of Bulgaria) and simeon veliki (the 
Great – Bulgarian tsar, ruled the first Bulgarian empire 
in X th century). history cannot be simply a list of the 
heroic events of the past. rather history now directly 
confronts the young people with the dilemmas and 
traumas of their parents thus turning into a significant 
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затова и в процеса на подготовка на проекта 1989 
- Места на памет в Северозапада решихме, че ще 
използваме 20 годишния юбилей, за да поставим 
началото на процес на лично говорене за промените. 
натоварихме с най-трудната и отговорна, но и 
най-присъща за възрастта им роля, младите хора.  
надявахме се те да са тези перфектни медиатори, 
които с въпросите си да провокират своите родители 
да се включат в процеса на споделяне. После пак те по 
родителските разкази трябваше да открият следите 
и местата, които пазят спомен за тези случили се 
(напълно или донякъде) и неслучили се промени. 
накрая, стоварихме върху тях още един товар - да 
съпреживеят  тези промени - като означат творчески, 
артистично, местата, които пазят родителските 
спомени за промените.
така в началото на месец април се оказахме изправени 
пред любопитните и в същото време скептично 
вперени в нас очи на ученици от четири училища във 
видин, враца, монтана и вършец. мисля, че никога 
няма да забравя тези първи срещи и особено тази в 
родния ми град на дунава. eдва открих сградата на 
моето училище, което отдавна не се казва лиляна 
димитрова, а Йордан радичков (нали говорим за 
промени). затова пък образът на самата героиня и 
на другарите й герои в “борбата против фашизма и 
капитализма” всеки ден продължават да посрещат 
поколенията ученици в централното фоайе. 
споменавам този факт, защото е чудесен пример как 
чрез наблюдение и изследване на предметите, които 
ни заобикалят, можем да разберем много по-лесно 
промените около нас. този метод, който основно 
използвахме в процеса на работа в четирите града, 

part of their own lives too.  
this is the main reason why during the preparation 
of the project 1989 – Mapping the Northwest we de-
cided to take advantage of the 20th anniversary and 
begin the process talking about the changes from per-
sonal perspectives. we set the young people a most 
difficult and responsible task, but also one typical one 
for their age. we hoped they would be the perfect me-
diators; ones who could ask questions to their parents 
and thus to provoke them to join the process of shar-
ing. then, following on from their parents’ stories, they 
would hopefully find traces and places which kept alive 
a memory of the changes – those that happened (fully 
or to a certain extent) and those that didn’t. finally, we 
dumped upon them one final burden – to co-experience 
these changes – by marking creatively and artistically 
the places that their parents’ memories highlighted as 
important.  
this is how we found ourselves in front of curious yet 
skeptical students from 4 schools in vidin, vratsa, Mon-
tana and varshets. i will never forget those first meet-
ings and especially the one in my own town on the river 
Danube. it was even hard to find my school building. 
even its’ name liliana Dimitrova had changed to jordan 
radichkov (we are talking about changes, aren’t we?). 
Despite that, the image of the communist heroine and 
her comrade heroes “in the fight against the fascism 
and capitalism” and which had greeted students in the 
central school foyer for generations, was still there.  
i mention this fact as it is a clear example of how, 
through observation and research into the objects 
which surround us, we can begin to understand the na-
ture of the changes occurring around us. this method, 
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дава свобода на младите хора да открият, разберат 
и преживеят непознатото близко минало по свой 
собствен начин. Предметите - от тези, които можем 
да открием в личните си чанти, през тези, които 
намираме в собствените си домове, до тези, които 
наблюдаваме по улиците на градовете ни, “разказват” 
истории. 
заставаме с група ученици на централния площад във 
видин. с моя колега крис болдуин искаме да знаем 
какво си спомнят от 1989-та. Провокацията работи- 
“нищо, не сме били родени” е дружният отговор, който 
получаваме както във видин, така и в останалите три 
града. добре, продължаваме с въпросите  какво на този 
площад е могло да се види преди 89-та, кое е новото? 
лесни въпроси - сградата на кино Цвят, на общинския 
съвет, на партийния дом. да, точно, сега кино Цвят е 
казино, а партийният дом - и съд, и филхармония, и 
кафене. концентрираме се върху бившия партиен 
дом - очевидно архитектурата е от периода “happy 
соц” определение, което крис болдуин, театрален 
режисьор от англия така и не успява да произнесе. 
но, продължаваме да изследваме предметите. кое е 
новото, има ли нещо, което не е съществувало преди 
89-та. “има” - отново дружен отговор - има климатици, 
има графити, има знамето на европейския съюз”.  
така заедно откриваме, че чрез предметите можем 
да проследим и открием следите както на битова 
промяна (климатици), така и на политическа промяна 
(знамето членство в ес).
откриваме също и че, може би имаме спомени и 
от времето преди да се родим. и че тези спомени, 
както каза ива от вършец - “зависят от това, което 
са ни казали нашите родители за този период”.  

used in our work in the 4 towns, gives young people 
the freedom to discover, understand and co - live the 
unknown recent past. these objects – the ones we find 
in our bags, in our houses, and those we observe in the 
streets of our towns, all “tell” us stories.  
we stand with a group of students in the main square 
in vidin. i and my colleague chris Baldwin want to know 
what they remember of 1989. the provocation works: 
“nothing, we hadn’t been born” is the chorus we get 
both in vidin and in the towns. Good, we keep on asking 
questions: “what was in this square before 89? “what’s 
new?”.  easy questions – the building of the cinema, 
named cviat (flower), the town council, the commu-
nist Party headquarters. yes, the cinema is now a ca-
sino; and the ex-headquarters now calls the city courts 
to order, the philharmonics and a coffee shop. we con-
centrate our attention on the former party headquar-
ters – obviously its architecture is presenting the “happy 
soc/socialism” period – a definition english born chris 
Baldwin, director of spiral, spain, couldn’t manage to 
pronounce in Bulgarian. But, we keep on exploring the 
objects. “what’s new? is there anything that didn’t ex-
ist before 1989?”. “yes” – again a choral answer – “air 
conditions, graffiti, the flag of the european union.” this 
is how we discover together that following the objects 
we can find the traces of everyday changes (the air-
conditioning), and the political ones (the  eu flag and 
membership) 
we also discover that maybe we have memories from 
before we were born. And that these memories, as iva 
from varshets says – “depend on what our parents told 
us about this period”. step by step we continue “read-
ing” the stories objects offer us. During the following 
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Продължаваме стъпка по стъпка да “четем” заедно 
историите, които ни разказват предметите. в 
продължение на няколко месеца преоткриваме какво 
носим в личните си чанти, какво пазим от онова време 
в домовете си, в класните стаи, по улиците на града. 
опитваме се да реконструираме близкото минало като 
го сравняваме с настоящето. “Предметите отпреди 
89-та изглеждат стари, евтини, практични, вечни”, 
обобщават учениците от соу Хр.ботев във враца, след 
като сме извадили всичко от чантите си. “след 89-та са 
модерни, нови, скъпи, различни”. според учениците 
от ГПЧе П.богдан в монтана преди 89-та вещите са 
“прости, ежедневни, обикновени, необходими”. след 
- “скъпи, перфектни, опасни, обсебващи”.  
някои разкази ни връщат към ключови знаци на 
социализма, изчезнали след 89-та или физически там, 
но с отдавна забравена употреба. като радиоточката, 
например. вдъхновяващо, нали? решаваме, че си 
струва да направим възстановка на радиоточка, 
за да ни чуят повече хора. много хора, събрани на 
едно място. избираме площада на село бела речка. 
в рамките на фестивала на спомените козе мляко 
ученици, учители, гости на фестивала и жители 
на селото слушат лични истории, прочетени от 
участниците в проекта в специална стая, с надпис “вход 
забранен” на вратата. не сме забравили и предметите 
- събираме ги в същата стая и я превръщаме временно 
в музей. има ли връзка между отделните предмети? 
не само, че има, повечето така са оплетени, че 
предизвикват неочаквано точни интерпретации - 
“хаос, контролиран хаос, безизходица, телевизор - 
стена - желязна завеса - липса на информация”.
дали това го пише в учебниците по история в раздела 

months we re-discover what we have in our bags, what 
objects from those times we still keep in our homes, in 
the class rooms, in the streets of our towns. we try to 
reconstruct the recent past by comparing it with the 
present. “the objects from before 1989 look old, cheap, 
practical, and everlasting”, summarize the students 
from hristo Botev school in vratsa. “After 89 they are 
modern, new, expensive, and different”. students from 
Peter Bogdan school in Montana discover that things 
from before 89 are, “simple, everyday, ordinary, neces-
sary”. And then after more thought– “expensive, per-
fect, dangerous, embezzling”.  
some stories take us back to key signs of socialism that 
disappeared after ‘89 or are physically still there but not 
used anymore. the tannoy system for example. inspir-
ing, isn’t it? we decide to restore the tannoy so more 
people can hear us. A lot of people gathered some-
where. we choose the square of Bela rechka village. 
As part of the programme of the Goat Milk festival of 
memories students, teachers, guests and local people 
listen to the personal stories, read by the participants in 
the project in a special transmission room with a sign 
“entry forbidden” on the door. objects are not forgot-
ten – we gather everything students bring with them in 
the same room and slowly turn it into a living Museum. 
is there any connection between the objects? yes is not 
enough to say, most of them are so strangely tangled 
that they provoke unexpected interpretation – “chaos, 
controlled chaos, dead – lock, tv set – wall – iron cur-
tain – lack of information”.  
is all this information part of the textbooks about 89? 
i doubt whether the language used in the books create 
images and emotions of the period. But emotions lead 
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за 89-та? съмнявам се, че езикът на учебниците 
изобщо извиква образи и емоции. но именно 
емоциите водят до истински откровен разказ, споделя 
валентина александрова, учител по история във 
видин. вече 2 години тя работи с предмети и методите 
на устната история, когато преподава 89-та и прехода 
на своите ученици. тази книга е нашият опит да 
споделим максимално емоциите, които преживяхме 
заедно с ученици, родители, учи- тели, съмишленици 
и граждани на 4 града в рамките на проекта 1989 - 
Места на памет в Северозапада. 

мариана асенова to a sincere discussion shares valentina Alexandrova, 
history teacher from vidin. for 2 years she has worked 
with objects and the methods of oral history when 
teaching ‘89 and the transition period. with this book 
we try to share as much as possible about the emotions 
we lived together with student, parents, teachers, and 
citizens of 4 towns in the frame of 1989 – Mapping the 
Northwest Project. 

Mariana Assenova

our world, our stories

During 2009 financial support from the trust for civil so-
ciety in central and eastern europe facilitated the project 
1989 - Mapping the North west Project, designed to en-
courage Bulgarian young people and history teachers 
look for signs today in their cities of changes brought by 
events of 1989. the project placed applied arts at the 

нашият свят, нашите истории

През 2009 тръстът за Гражданско общество в 
Централна и източна европа подкрепи проекта 1989 
– места на памет в северозапада, създаден с цел 
да окуражи младите хора и учителите по история 
да търсят знаци на промяната, случила се в техните 
градове след 89-та. Проектът поставя в центъра на 
проучването приложните изкуства, в частност драмата 
и театъра, но не подценява и ролята на неподвижната 
картина (снимка и рисунка), на текста и на устния 
разказ. Целите на проекта бяха:

  да открие как младите хора днес, които не са 
били родени през 89-та, се свързват със своето близко 
минало;
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centre of the enquiry, in particular theatre and drama, 
although we do not want not demote the importance 
given to the still image (photographic and drawn), the 
written word and oral narrative techniques. the objec-
tives of the project were;

 to identify how young people today (who had 
not been born in 1989) connect with their recent past,
 to provoke young people to get interested in 
the “1989” topic and to start asking questions about this 
recent past,
 to involve young people in a constructive dia-
logue with their parents so as to identify the emotions of 
“1989”,
 to investigate how recent history is taught in 
Bulgarian schools,
 to conduct this enquiry through the use of ap-
plied arts and to promote the applied arts as pedagogical 
tools in Bulgarian schools.

the project was divided into four parts and the chapters 
of this book reflect this fact.
throughout this book we have been keen to communi-
cate two central ideas. the way we teach history is of 
upmost importance not just to teachers of history but to 
all of us. history is about our understanding of ourselves, 
where we come from, what has influenced our journeys 
as individuals, communities, ethnic groups, nations and 
europeans. But too often our young people still leave 
school believing that history is simply to do with memo-
rizing dates or imbibing semi folk tales about the origins 
of our nations. 
secondly the book aims to show how the applied arts 

  да провокира интерес у младите хора към 
темата за 1989 и те да започнат да задават въпроси за 
това;
  да въвлече учениците в конструктивен 
диалог с техните родители и заедно да открият 
емоциите на 89-та;
  да изследва как се преподава близка история 
в българското училище;
  да представи възможностите на приложните 
изкуства като педагогически инструмент за 
преподаване в българското училище. 

тазя книга отразява структурата на проекта, замислен 
и осъществен в четири основни етапа. изданието е 
резултат на огромното ни желание да представим 
две основни идеи. начинът, по който преподаваме 
история е от изключително значение не само са 
учителите, но и за всички нас. историята ни помага да 
разберем себе си, от къде идваме, какво е повлияло 
на нашето развитие като индивиди, общества, 
етнически групи, националности и европейци. 
но много често младите хора напускат училище с 
убеждението, че историята е просто наизустяване 
на дати или заучаване на народни приказки за 
произхода ни като народ. 
второ, тази книга иска да покаже как приложните 
изкуства (основно театър и драма) могат да бъдат 
използвани като средство за изучаване на история, 
което позволява преживяване както на субективната, 
така и на другата гледна точка. надяваме се, че 
читателят ще види и усети увлечението, с което 
младите хора се включиха в това изследване. 
Проучването и въпросите винаги са много по – 
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(and in particular theatre and drama) can be employed 
as a means to explore history, story, and experience both 
subjectively and from objective standpoints. we hope 
the reader will see and feel the passion expressed by the 
young people during their research activities. research 
and questioning is always more exciting when one really 
needs the answers (even if they are provisional ones). 
conversely it is deadly for a student to believe that there 
is nothing new to be discovered from the past. we hope 
that this book offers not just glimpses of strategies for 
the teaching of history through the applied arts but also 
detailed descriptions of how this felt to those who par-
ticipated in the year long project. 
throughout the project importance was given to the sub-
jective and personal voice as well as to objective view-
points; both vital components within the construction of 
historical narrative.  the same can be said for the artistic 
activity. the arts place significant emphasis on the sub-
jective and poetic, metaphoric voice as well as the im-
portance of “bearing witness” from different angles: art 
which bears witness as a social process, that exposes the 
reality of suffering, and art as witness with a curative and 
reflective process. 
the subjective narrative as witness is only made more 
important when located within a wider socio-political 
context. if we came together in 2009 to listen and reflect 
upon the importance of 1989 then in doing so we as-
serted the importance of listening and acknowledging. 
By coming together we provoked the need for further 
reflectivity and conscientisation. By bearing witness and 
moving towards conscientisation we helped transform 
our understanding of our world and thus transform the 
world itself. this book attempts to describe how the arts 

интересни, когато човек наистина има нужда от 
отговорите (дори и да са условни). обратното, за 
ученика е непоносимо да вярва, че в миналото всичко 
вече е изследвано. вярваме, че тази книга предлага 
не само поглед върху стратегиите за преподаване на 
история чрез приложни изкуства, но и описание на 
отражението върху участниците в този едногодишен 
проект. 
в рамките на проекта важно място получиха 
субективният и личен глас, но и обективните 
гледни точки - два жизненоважни компонента в 
конструкцията на историческия разказ. същото 
може да се каже и за артистичните дейности. 
изкуствата поставят съществено ударение на 
субективното и поетичното, на гласа на метафората, 
но и на значението на събраните от различни ъгли 
„свидетелства”: изкуство, което „свидетелства” 
за социалните процеси, което показва реалността 
на страданието, изкуството като свидетел води до  
размишления и е на практика лечебен процес. 
субективният разказ на свидетеля става още по– 
важен, когато е поставен в по – широк социално – 
политически контекст. ако приемем, че през 2009-
та ние се събрахме да слушаме и размишляваме 
върху важността на 1989-та, в този процес ние 
отстоявахме мястото на слушането и приемането. 
като група участници в проекта бяхве провокирани 
към още размишления и осмисляне. Чрез събраните 
свидетелства и процес на осмисляне по – лесно 
променяме начина, по който разбираме нашия свят и 
така на практика променяме и самия свят. с тази книга 
се опитваме да опишем как чрез изкуства създадохме 
изследвания, размишления, умения за оценка на 
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were used to generate research, reflections, the ability 
to value the subjective and the objective. it goes out of 
its way to describe the value of artistic activity which 
searches out the metaphors and similes that can help us 
(adults and young people alike) transcend the apparent 
meaningless of objective detail. 
in all the towns which participated in the project there 
was an absence of public monuments or other forms of 
“official recordings” (plaques etc) relating to the chang-
es in 1989. Much physical evidence of the fifty years of 
communism still exists, even after twenty years after its 
collapse – the buildings and squares, the tannoy systems 
and much, much more. yet while much has changed 
the infrastructure of the towns have, in many respects, 
simply deteriorated. But still, little seems to mark “the 
change” itself.
this is not to say that symbols and monuments of any 
kind don´t exist. in fact towns, countryside and public 
buildings (such as primary and secondary schools) are 
saturated with symbols marking the 19th century strug-
gle for independence from the turkish ottoman´s and 
early 20th century wars with the serbians. indeed the 
communists actively used latent ethnic nationalist feel-
ings to reinforce their message of national unity and 
brotherhood with the soviet union. 
An understanding of archaeology might help us here. 
“1989” as a turning point is evidently “commemorated 
and remembered” if one includes certain buildings 
which, as a result of the collapse of the communist re-
gime, were never completed. in vidin, vratsa, Montana 
and văršec huge buildings remain as simple concrete 
shells twenty years after their initiation. these are the 
monuments to 1989. those who saw the constructions 

субективното и обективното. в нея сме положили 
особени усилия да опишем ползата от артистични 
дейности, които търсят метафори и сравнения, за 
нас (и възрастни, и млади хора), за да преодолеем 
привидната липса на смисъл в обективния детайл. 
във всички градове – участници в проекта липсваха 
паметници или други форми на „официални знаци” 
(паметна плоча и т.н), свързани с промяната през 
1989. все още съществуват множество физически 
доказателства за 50-те години комунизъм, въпреки 
че са изминали 20 години от рухването му – сгради 
и площади, радиоточката и много, много други. 
и колкото и да се е променила инфраструктурата 
на градовете, в много отношения ситуацията се е 
влошила. въпреки всичко, не е много това, което 
говори за самата „промяна”.  
това не означава, че не съществуват никакви 
символи и паметници. на практика цялата област, 
публичните сгради (като начални и средни училища) 
са препълнени със символи, които честват борбата 
за независимост от турската империя през 19 
век и войните със сърбия в ранния 20-ти век. в 
действителност комунистите активно са използвали 
латентните националистически етнически усещания, 
за да затвърдят посланието си за национално 
единство и братство със съветския съюз. 
тук на помощ ни идва археологията. „1989” като 
повратна точка е очевидно „чествана и запомнена” 
единствено чрез определени сгради, които в резултат 
от рухването на комунистическия режим, никога не 
са били завършени. във видин, враца, монтана 
и вършец огромни сгради стоят на ниво бетонни 
корпуси повече от 20 години, откакто са започнати. 
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halted know what meanings they embody. But for those 
who don´t know, or have not been told, such buildings 
remain a mystery. even the local history museums did 
not do much as a way of marking the events of 1989 in 
year the rest of europe was celebrating twenty years 
since the fall of the Berlin wall.
for an archaeologist a “lack of evidence” of the collapse 
of a political system might be expected – even more so 
when we come to explore the nature of this particu-
lar change. only in the most extreme kinds of violent 
change, wars or volcanic eruptions for example, are the 
actual remains of a moment of change left as archaeolog-
ical evidence. Absence suggests two things. firstly “the 
change” was not as revolutionary as we first imagined. it 
was perhaps a more gradual change. our walks around 
the towns certainly suggested this – as chapter one sug-
gests. the past sits within, helps design and shape the 
present. Many of the physical structures of communism 
in Bulgaria were not destroyed. secondly an absence of 
statues or “public marks” about 1989 might suggest that 
an agreed national narrative regard the events (no mat-
ter how constructed or unreal) have yet to emerge. it 
might also mean that authorities in 2009 were still not 
strong enough to impose a disputed narrative upon a 
population. or might it be that old power structures are 
actually still sufficiently powerful to be able to deny the 
construction of statues or public commemorations mark-
ing 1989?  
20 years after the collapse of communism much of the 
physical evidence of the period still remains. what of 
the less visible evidence? the way people thought, com-
municated, worked, resolved problems and planned 
their futures? so far this introduction has concentrated 

това са паметниците на 1989. тези, които са виждали 
спрените строежи, знаят какво въплъщават. но за 
тези, които не знаят, или не им е казано, такива сгради 
остават загадка. дори и градските исторически музеи 
не правят много, за да отбележат събитията от 89-та в 
година, в която европа чества 20 години от падането 
на берлинската стена. 
за един археолог „липсата на свидетелства” за краха 
на една политическа система може би е очаквана – 
дори повече от очаквана, ако изучаваме природата 
именно на тази промяна. само в най – крайните 
насилствени смени, войни или вулкани, например, 
могат да бъдат открити останки от момента на 
промяната като археологически доказателства. 
липсата предполага две неща. Първо, „промяната” 
не е била толкова революционна, колкото в началото 
си представяхме. може би е била по – постепенна. 
разходките ни в градовете със сигурност говорят за 
това (вижте Глава Първа). миналото е в нас, помага 
да начертаем и оформим настоящето. много от 
материалните постройки от комунизма в българия 
не са били разрушени. второ, липсата на статуи или 
„публични знаци” за 1989 може да означава, че 
появата на общ разказ за събитията все още предстои. 
може също да означава, че властите през 2009 все 
още не са достатъчно силни да наложат полемично, 
оспорвано повествование на населението. или, че 
старите властови структури са все още достатъчно 
силни да откажат построяването на статуи или 
публични паметници за 1989.
20 години след краха на комунизма могат да бъдат 
намерени не малко материални следи от този период. 
има ли и по – незабележими доказателста? начинът, 
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on the physical and concrete signs or commemorations 
of 1989. can it be suggested that the absence of such 
commemorations indicates that in the minds, hearts and 
souls of Bulgarians in the North west there is still much 
to acknowledge about the nature of change. if young 
Bulgarians still have much to question what intellectual 
and reflective tools are they being provided with within 
their schooling system and in particular by the history 
curricula and teachers?  while this question is not easy 
to answer teachers and young people in Bulgaria must 
also manage a further complexity.
on a number of occasions during the project (in infor-
mal discussion, meetings and seminars) students and 
teachers described what they perceived as a reluctance 
or hesitancy from those who told stories about the act 
of recounting. some seemed embarrassed or unsure 
about what was being expected of them. some refused 
to participate. others refused to answer direct questions 
about pictures or objects from the communist times. the 
reasons for this may be complex. People were clearly 
unaccustomed to being interviewed about this subject. 
Personal narrative as subject for legitimate history is a 
relatively new concept, not just in ex communist coun-
tries, but in others too such as spain. 
Adults and parents also expressed difficulty in perceiv-
ing their own children as researchers undertaking a bone 
fide project. some schools received complaints from 
some parents regarding the validity of children under-
taking oral history about communism at all. these com-
plaints were expressed as, “why is the teacher making 
my child do this kind of thing instead of preparing them 
for the exams?”
But we wish to raise an altogether different spectre. in 

по който хората мислят, общуват, работят, решават 
проблеми или планират бъдещето си? до тук това 
въведение беше съсредоточено на материалните 
и конкретни знаци на честване на 1989. може ли 
да се предполага, че липсата на възпоменателни 
места показва, че в умовете, сърцата и душите на 
българите от северозапада голяма част от природата 
на промяната все още предстои да бъде осъзната. 
ако младите българи са изправени пред толкова 
въпроси, какви интелектуални и рефлективни 
средства им предоставя училищната система и в 
частност програмата по история и учителите?  и тъй 
като този въпрос няма лесен отговор, младите хора в 
българия трябва да се справят с още едно объркване.  
няколко пъти в хода на проекта (в неформални 
дискусии, срещи и семинари) ученици и учители 
описаха какво нежелание или колебливост в процеса 
на разказване са забелязали у тези, които са споделили 
своите истории. някои са изглеждали затруднени и 
несигурни за това, което се е очаквало от тях. някои са 
отказали да участват. други са отказали да отговарят 
на конкретни въпроси за снимки или предмети 
от комунистическо време. Причините за това са 
комплексни. Хората със сигурност не са подготвени 
да дават интервюта по тази тема. личната история 
като тема на официалната история е сравнително 
нова концепция, не само в бившите комунистически 
страни, но и в другите -  като испания. 
възрастни и родители също бяха затруднени да 
възприемат своите деца в ролята на изследователи, 
участващи на добра воля в проект. някои училища 
получиха оплаквания от някои родители доколко 
изобщо устната история за комунизма е исторически 
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many ex communist countries a theoretical interest in 
“narratives of guilt and compliance” has emerged dur-
ing the last twenty years. there is often embarrassment 
and unease associated with ones perceived role in dicta-
torial societies (passive, active, ambivalent, hostile etc). 
in other words, many of the teachers and young peo-
ple working on this project may have been attempting 
to interview people and family members who suffering 
from various levels of social and personal post traumatic 
disorder. 
it is widely recognised that the arts can offer tools, safe 
frames, through which to explore these themes and 
throw up useful perspectives regarding social and politi-
cal trauma. the applied arts (and theatre and perform-
ance in particular), like psychoanalysis, are interested in 
the complex relations between knowing and not know-
ing, between the subjective and the objective.
were the young people in this project encountering vari-
ous familial generations in states of unspoken or unrec-
ognised trauma? we suggest that this is likely to have 
been the case given the accounts and experiences ema-
nating from this and other post communist states –es-
pecially when the transition over the last twenty years 
has been so chaotic and illiberal as in Bulgaria. yet it is 
also our contention that the arts are very advanced tools 
(more advanced than most other forms of pedagogy or 
forms of politics) when it comes to dealing with painful 
issues such as the processing of traumatic events. we 
hope that this book provides some evidence for this con-
tentious statement. “Any attempt” Gerald creed wrote,
 
“to make sense of the (Bulgarian) transition (in the North 
West) must revisit socialism through lived experience”. 

валидна. като например, „защо учителят кара детето 
ми да прави подобни неща, вместо да го подготвя за 
изпити?” 
като цяло обаче желанието ни е да отворим 
един напълно различен спектър. в много екс – 
комунистически държави през последните 20 години 
възникна теоретичен интерес към „повествованието 
за виновност и съгласяване”. Често смущението 
и неудобството са част от начина, по който всеки 
вижда ролята си в диктаторските общества (пасивна, 
активна,  двойнствена, враждебна). с други думи, 
много от учителите и учениците, които работиха по 
този проект, може би са опитвали да интервюират 
хора и членове на семейството, които страдат от 
различни нива на социални и личностни пост – 
травматични смущения. 
фактът, че изкуствата предоставят средства, сигурни 
рамки, в които да се изследват тези въпроси, е 
широко признат. изкуствата могат да предложат 
ценни перспективи във връзка със социалната и 
политическата травма. както отбелязва кети карут:

„Ако Фройд се обръща към литературата, за 
да опише травматичен опит, то е защото 
литературата, като психоанализата, се 
интересува от комплексните връзки между 
познатото и непознатото, и именно в този 
специфичен момент, в който двете се пресекат, 
е този, в който психоаналитичната теория на 
травматичния опит и езикът на литературата се 
срещат”. 

ако се осмелим да заменим думата „литература” с 
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there are few more powerful ways to revisit lived expe-
rience than through theatre, drama and other applied 
arts. 

chris Baldwin

„приложни изкуства” ще се доближим още малко до 
същността на аргументите ни. Приложните изкуства 
(театърът и представлението в частност), подобно 
на психоанализата, се интересуват от комплексните 
връзки между съзнаваното и несъзнаваното, между 
субективното и обективното. 
дали младите хора в този проект срещаха 
представители на различни поколения в своето 
семейство в различна фаза на неизречена или 
неразпозната травма? Предполагаме, че вероятно 
описаните и преживени случаи са именно такива, 
тук и в други пост комунистически страни – особено 
когато преходът през последните 20 години е 
бил толкова хаотичен и нетолерантен, колкото в 
българия. При все това оставаме твърдо убедени, 
че изкуствата са съвременното средство (много по 
– модерно от повечето форми на педагогика или 
политика), когато става дума за справяне с болезнени 
теми като преработването на травматични събития. 
надяваме се, че тази книга дава някои доказателства 
в подкрепа на  това спорно твърдение. „всеки опит”, 
пише джералд крийд, 

„да бъде разбран (българският) преход (в 
Северозапада), трябва да възстанови социализма 
през преживения опит”. 
 
освен през театър, драма и приложни изкуства, 
има и други мощни средства да бъде възстановено 
загубеното време. 

крис болдуин
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началото - Първи срещи
до тук беше лесно - първи кратък вариант на 
проекта, писмо за намерения, прието, работа, 
дискусии, редакции на текстове, пълен проект, 
еуфория - одобрени сме! Първо събиране на екипа 
- предложения, уточняване на графика, по който 
ще работим, дати, пътувания, въпроси, отговори. 
споделяме различни мнения, но всички участници 
- автори, експерти, регионални координатори се 
съгласяваме, че в центъра на интереса ни е не просто 
1989-та и промените, а перспективата, гледната точка 
на младите хора. 
и, идва най-трудното - първите срещи с учениците, 
с младите хора на възраст между 16 и 18. опитвам 
се да си представя как ще протекат тези срещи. 
основната ни цел е да ги запалим да участват в 
проекта. критичен момент. нямаме право на провал. 
ако това, което сме замислили, се окаже скучно за 
учениците във видин, враца, монтана и вършец, 
проектът на практика е поставен под въпрос преди 
реално да е започнал.
Първата ни среща е в монтана в самия край на 
март. Групата ученици, първоначално проявила 
интерес, е внушителна.  основният въпрос, който 
ни вълнува, е да открием какво знаят учениците за 
1989-та. имаме нужда от основа, от която да тръгнем. 
докато пътувам към монтана, където не съм била от 
години, се опитвам да си спомня къде ме завари мен 
лично новината за падането на берлинската стена и 
за “оставката” на тодор живков на следващия ден. 
Преди 20 години съм на 21, студентка българска 
филология в софийския университет и нещатен 

the BegINNINg - first Meetings

up to here it was relatively easy – a first short description 
of the project, a letter of intent, it gets accepted, some 
work, more discussions, text editing, the full project, eu-
phoria – we are approved! Kick off meeting – proposals, 
fixing the work-schedule, dates, travelling, questions, an-
swers. we share different views, but all the participants 
– authors, experts, regional coordinators - agree that we 
are not just interested in 1989 and the changes, but in 
the young peoples’ perspective and points of view. 
And still the most difficult part awaits us – the first meet-
ings with the young people aged between 16 and 18. i 
try to imagine these meetings. the main goal is to moti-
vate them to participate – a crucial moment. if our ideas 
and plans appear boring to the students in vidin, vratsa, 
Montana and varshets, the project will be in question 
before it has even started.
 the first meeting happens in Montana the very end of 
March. the group initially interested in the project is 
huge.  But we need to find out what these young people 
know about 1989. we need a basis to build on. still on 
our way to Montana (where i haven’t been for years) i try 
to remember my 1989 – how i heard the news about the 
Berlin wall and about todor Zhivkov “retirement” the 
next day. 20 years ago i was 21 years old, studying litera-
ture and Philology in sofia university and freelance jour-
nalist in Actual Antenna – at that time the most popular 
commentary show on the only National tv.
 i have difficulty remembering how and where i heard 
the news for the first time. i read back over my old note 
pads. Amongst them is the diary from 1989. i read the 
first pages relating to 9th November 1989, “i will study 
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сътрудник на актуална антена - по това време гледано 
коментарно предаване по единствената национална 
телевизия. 
Честно казано, не си спомням много добре как и 
къде за първи път чух новината. откривам старите 
си тефтери (още от ученическите си години записвам 
разни неща). между тях е и този от 89-та. зачитам се 
от първите страници в навечерието на тази ключова 
година, та чак до датата 9-ти ноември, на която просто 
съм записала “ще уча португалски”. в следващата 
колонка под датата 10-ти и уточнението на немски 
freitag (тефтерът е един от най-хубавите, които съм 
имала, а не помня кой ми го подари) с едрия ми, все 
още неразкривен от постоянно писане на клавиатура 
правопис, се мъдри почти новинарско изречение:
“Пленум на Цк на бкП - т. живков - свален.” и още 
едно: “за П-ви с-р е избран П. младенов”. “П-ви с-р” 
означава Първи секретар. Продължавам да ровя още 
малко в личните си записки и попадам на датата 17-
ти ноември. на реда срещу 16 часа съм записала “на 
митинг пред народното събрание. вдъхва оптимизъм. 
нещо, което хората не помнят от 9 септември”, сиреч 
от датата, приета за начало на социалистическия 
строй. 
давам си сметка, че почти нищо от моите лични 
спомени за 89-та и промените, настъпили в моя 
живот вследствие на големите исторически промени, 
не съм споделила все още със своите деца. не, не че 
не говорим за това как е било преди и как е сега. но 
все някак обобщаващо, генерализирано. не през моя 
личен опит, през моята история. и сега, когато пиша 
тези редове, нямам отговор на въпроса “защо”. дали 
защото като цяло подценяваме личната история и 

Portuguese”.  the next column under the date of 10th 
and the name of the day in German “freitag” i find 
something written like an news announcement: “central 
committee of BcP /Bulgarian communist Party/ plenum 
– t.Zhivkov – overthrown”. And more: “P. Mladenov is 
the new f-st s-ry”. “f-st s-ry” means first secretary. i the 
read my entry for the date of 17th of November. for 4 
PM i wrote, “A meeting in front of the National Assembly. 
inspired with optimism. something people don’t remem-
ber since 9th of september”, the date celebrated as the 
beginning of socialist system. 
i realize i have shared almost nothing with my own 
children concerning my memories about ‘1989 and the 
changes that happened in my life as a result of the sub-
sequent historic changes. And it’s not because we don’t 
talk about how it was before and how it is now. But it’s 
always a kind of general talk. Not through my personal 
experience, not through my personal story. And now, 
writing these lines, i still don’t know why. is it because 
we underestimate the personal story and give prefer-
ence to the big narrative? or am i still waiting for them 
to grow up? or it is because the optimism that i felt and 
documented a week after todor Zhivkov was overthrown 
has all but disappeared?
Now i am about to find out if the parents of the young 
project participants behaved the way i did. And while i 
suspect i know the answer i prefer to find out by talking 
with the young people about what they know about 10th 
of November, 1989. the students form couples follow-
ing my invitation that they choose a classmate they know 
less with whom to talk. they have 5 minutes to interview 
each other about what has happened 20 years ago…  
“1989 does not interest me as i don’t have anything in 
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отдаваме предпочитание на “голямата” история? 
дали защото ги чакам да пораснат? дали защото 
не ми е останал много от онзи оптимизъм, който 
съм усетила и документирала една седмица след 
падането на тодор живков? 
Предстои ми да науча дали и родителите на учениците 
- участници в нашия проект са постъпили като мен. 
и макар че се досещам за отговора, предпочитам 
да го установим на място - в директен разговор с 
младите хора какво знаят за 10-ти ноември 89-та. 
разделяме учениците по двойки с уговорката, че 
избират съученици, с които най-малко общуват. имат 
5 минути да си разкажат един на друг какво знаят 
за случилото се преди 20 години и всеки да запише 
разказа на другия. след това всички изслушваме 
записаните кратки разкази. 
“за мен 1989 не е интересна, защото не намирам нищо 
свързано със семейството и приятелите си... не съм 
запознат с историческите събития, но явно е важно 
за нашия град”. мнението е на единайсетокласник от 
най-елитната гимназия в монтана.
десетокласничка споделя, че е родена 1993-та година, 
смята, че тогава са се случили големи социални и 
психологически промени и е било “голямо объркване 
като са станали реформите”. друго момиче в 10-
ти клас споделя, че не знае дали е имало някакво 
историческо събитие през тази година и с какво е 
по-специална, но за нея е важна, защото нейните 
родители са се срещнали именно в 1989-та. 
не бих казала, че тези отговори звучат изненадващо. 
напротив, очаквано дори. По - важното е, че тази група 
ученици иска да научи нещо повече за случилото се 
през 89-та и отражението на голямото историческо 

common with my family and friends… i know nothing 
about these events but obviously i know it’s important 
for our town.” this opinion belongs to a student in 11th 
class in a leading school in Montana.
A 10th class student tells us that she was born in 1993 
and considers huge the social and psychological changes 
that have taken place. “there was much confusion when 
the reforms started”. Another girl the same age tells us 
she doesn’t know much about the events in 1989 but 
that it is an important year for her as it is the year her 
parents met.
these answers are not surprising. on the contrary. Most 
importantly we are discovering that this group of stu-
dents want to learn more about what happened in 1989 
and how these huge historic events affected their own 
families’ lives. 
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събитие върху живота на собствените им семейства.
Продължаваме с първите срещи, а следващата 
спирка е видин. Признавам си, че това за мен е 
най-вълнуващият момент. родена съм в този град 
и съм учила в гимназията, в която сега ще работя 
по проекта. не съм стъпвала в училището от 1986-
та година - когато завърших есПу(единно средно 
Политехническо училище) с преподоване на 
английски език лиляна димитрова. През всичките 
5 незабравими години нито веднъж не съм ходила 
до своето училище с кола или друг превоз - винаги 
пеша, макар че сградата е на края на града. дали 
заради горните два факта или заради обзелото ме 
вълнение, но едвам открих улицата. на всичкото 
отгоре наоколо нищо не изглежда като преди 89-та. 
Голите полета около училището, в които навремето 
видинчани садяха домати и чушки в т.н площи за 
самозадоволяване, днес има панелни блокове. и 
не само това, училището, което завърших, носеше 
името на партизанката лиляна димитрова. днес 
есПу л. димитрова е преименувано на ГПЧе Йордан 
радичков. Промяна... нали това търсим в проекта за 
89-та... какво се промени в моя град, на моята улица, 
в моя дом...
в моето училище името е ново, но лиляна димитрова 
продължава 20 години след “промяната” да 
посреща поколения ученици още от главния вход. 
керамичното пано с изображенията на партизанката 
в централен план и картини в стила и естетиката на 
социалистическото монументално изкуство заемат 
стената на цялото входно антре. това е първият 
елемент, който разпознавам от моето време тук. 
качвам се по стълбите и си мисля, че знаците на 

Next stop is vidin. i have to confess that this is a really 
emotional moment. i was born in this town and studied 
in the school to which i now am driving. i haven’t been to 
the school since 1986 – the year i graduated from “esPu 
(abbreviation for the schools at that time) liliana Dim-
itrova” with english language. During these 5 never-to be 
– forgotten years i never went to school by car or other 
transport – rather i always walked, despite the fact the 
building is in the outskirts of town. 
Because of these emotions i can hardly find the street. 
the surroundings have totally changed since 1989. the 
bare fields around the school once used by vidiners to 
plant tomatoes and peppers in the so called self-suffi-
ciency areas, are now blocks of flats. the school from 
which i graduated had been named after the partisan lil-
iana Dimitrova. today ex “esPu l.Dimitrova” is renamed 
after yordan radichkov. change… isn’t this what we are 
looking for in this project about 1989? Are we not look-
ing for what has changed in my town, in my street, in my 
home?
Despite my school having a new name the huge ceramic 
mural of liliana Dimitrova still welcomes us at the main 
entrance – just as it has for generations of students. 
the mural shows the face of the partisan woman at the 
centre surrounded by pictures in the style and aesthet-
ics of socialist realism and occupies the whole wall of 
the central foyer. this is the first element i recognize eas-
ily from my time here. i climb the stairs, thinking about 
signs of change, about things that have not changed and 
those which have changed to only a certain degree. to 
explore these signs is the core of 1989 – Mapping the 
Northwest Project. if we spend time looking at and ana-
lyzing them will we be able to understand how the big 
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промяната и тези, които показват, че тя не се е случила 
или пък е успяла до някъде само, са навсякъде 
около нас. именно на изследването на тези знаци 
сме базирали и проекта 1989 - места на памет в 
Северозапада. ако си направим труда да ги видим 
и анализираме, сигурно по-ясно и по-конкретно 
ще видим как голямата историческа промяна е 
променила и личните ни животи. 
решавам, че това ще е и първият въпрос, който ще 
задам на учениците - знаят ли чий образ ги посреща 
всеки ден на главния вход на тяхното училище. 
Хоровият отговор е еднозначен - “не”. и ето ти първи 
пример за донякъде случила се промяна. името на 
училището е сменено, но образът на партизанката 
лиляна димитрова е там, в централното фоайе, пред 
очите на поколения ученици всеки ден. Години наред 
стотици млади хора минават през главния вход на 
своето училище и срещат един образ, чието име не 
знаят. 
въпросът с паметниците ме вълнува отдавна. и то не 

historic events changed our own lives? 
there it is – the first question i ask the students. Do they 
know who the woman is in the portrait  that meets them 
every day at the main entrance of their own school? i 
receive a choric answer – “no”. And there we have a clear 
example of a change that happened to a certain extent. 
the name of the school has changed but the image of 
the partisan liliana Dimitrova is still there, in the central 
foyer. year after year hundreds of young people passing 
the main entrance meet a person whose name they sim-
ply don’t know. 
for a long time monuments were a topic of interest for 
me. And i don’t mean those which we  argued about for 
the last 20 years regards keeping or demolishing. like the 
communist leader Georgi Dimitrov’s* mausoleum, or Al-
iosha’s* monument in Plovdiv, or the monument of the 
soviet army in Borisova garden in sofia. No, i’m thinking 
about the “unnoticeable”, subtle monuments, like the 
one in my school’s main entrance that we pass at least 
twice a day… or even refuse to notice; the ones that still 
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паметниците, за които през всички 20 години спорим 
дали да ги има или не. като мавзолея на Георги 
димитров или паметника на альоша в Пловдив, или 
на съветската армия в борисовата градина в софия. 
не, мисля си за “незабележимите” паметници, като 
този във входа на моето училище, които отминаваме 
всеки ден поне по 2 пъти... и макар че отказваме 
да ги забележим, те със сигурност отправят своите 
внушения. в главата ми гъмжи от въпроси като 
“нужни ли са ни тези паметници”, “трябва ли да 
бъдат махнати”, “кои да оставим и кои да махнем”, 
“кой и как решава съдбата на един паметник”...  
сложни въпроси, на които в хода на проекта ще се 
връщаме постоянно. единственият сигурен отговор, 
който имам, е че можем да ги използваме като метод 
в процеса на обучение по история, по близка история. 
защото 1989-та вече е в учебниците по история. 
Първите срещи по проекта във враца и вършец 
ни изправят отново пред предизвикателството да 
провокираме интереса на млади хора, които не са 
били родени през 89-та, към това, което се е случило 
тогава и към промените, последвали в живота на 
техните семейства. как да мотивираме тези скептични 
към всичко младежи да изследват случилото се в 
толкова далечната в техните очи 89-та (и толкова 
близка в очите на родителите им)? решихме да 
заложим на комбинацията от три основни фактора 
- творчески подход и работа с изразните средства 
на изкуствата, изследване на личната история и 
историята на всекидневието, работа с присъщи 
на възрастта им инструменти - камери, мобилни 
телефони, компютри, интернет. 
в дните, когато провеждахме първите работни срещи 

transmit their intimations.
My mind is full of questions like “do we need those mon-
uments?”, “should they be removed?”, “which to keep, 
which to demolish?”, “who and how do we decide the 
destiny of a monument?”… complicated questions that 
are to come back constantly during the project. the only 
answer i have for now is that we can use them as part of 
a method in the process of studying history, recent his-
tory. Because, 1989 is already in the history books.  
During our first meetings in vratsa and varshets we 
face again the same challenge – to provoke the inter-
est of young people not born in 1989 to find out what 
happened and what changes occurred in the lives of 
their families. how to motivate those naturally skeptical 
youngsters to explore events that took place in the so 
far distant past to them, 1989, and yet so close in their 
parents eyes? we see three main factors as essential; a 
creative approach and work with the language of arts, 
an examination of personal story and the history of eve-
ryday life, and the use of tools that these young people 
enjoy and value – cameras, mobile phones, computers, 
internet. 
During these days in which we conducted our first meet-
ings in the four towns i was hoping and believed that the 
combination of these factors would help us get up close 
to the young people. today, now the project is over and 
i’m writing these lines, it is my contention that this was 
the correct approach. 
i have a simple proof – “the journey” we realized with 
those 80 young people during the most fascinating stage 
of the project – the creative labs. we started this jour-
ney with “1989 is the end of communism”, “the Berlin 
wall has fallen”, “todor Zhivkov is overthrown”. in other 
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с учениците в четирите града, в които се осъществи 
проектът, само силно вярвах и се надявах, че тази 
комбинация от фактори е верният път към младите 
хора. днес, когато проектът е завършил, а аз пиша 
тези редове, мога категорично да кажа - да, това е 
верният подход към днешното младо поколение, ако 
наистина искаме то да открие, разбере и преживее 
дилемите на родителите и толкова близката ни, 
написана в учебниците, но все още неизговорена 
история.
доказателството е просто - “пътуването”, което 
осъшествихме с тези 80-тина млади хора в хода на 
най-завладяващата част от проекта -  творческите 
лаборатории с учениците. в това пътуване тръгнахме 
от “1989-та свършва комунизмът”, “пада берлинската 
стена”, “свален е тодор живков”. иначе казано, от 
макро-историята, от това, което е в учебниците по 
история. По въпроса за личните спомени в началото 
учениците бяха категорични - “нищо не помним, не 
сме били родени”. къде стигнахме в пътуването? до 
вълнуващи открития като това на ива от вършец, че 
“сме зависими от това, което родителите ни казват 
за събития, случили се преди да се родим”. или до 
общото заключение след работа с предмети, че 
“може би имаме и спомени за време, в което все още 
не сме били родени”.  как се случи на практика това 
пътуване - в следващите редове.

мариана асенова

words, we began with macro – history, with the knowl-
edge from the textbooks. in the beginning of the jour-
ney the students were clear – “we remember nothing, 
we were not born”. where have we arrived during our 
journey? to moving discoveries like the one made by iva 
from varshets; “we are dependent on what our parents 
tell us about the events that happened before we were 
born”. or to the common conclusion after working with 
objects that, “maybe we have memories about events 
that happened before we were born”. how this journey 
happened – the next pages attempt to show.

Mariana Assenova
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the creative labs

on Monday 18th May 2009 we met a group of young 
people from the “foreign languages school jordan 
radichkov” in the North west Bulgarian town of vidin on 
the Danube. we all spoke in english together. we began 
our meeting in the main square of the town accompa-
nied by history teacher valentina yoranova.
in front of the court building in vidin stands a huge mon-
ument depicting soldiers pushing forward under attack. 
it commemorates the 1912/13 wars between Bulgaria, 
serbia and turkey, a period well before Bulgaria became 
communist. But the monument is a typical piece of so-
viet sculpture, heroic in style and of the kind one can find 
across the whole of the ex-communist world.

Q: If someone were to walk through this square for the 
first time in twenty years what would they notice had 
changed? What would be different?
the responses were immediate;
A: The court would not have had air conditioning ma-
chines on the outside
A: There would have been no graffiti 
A: There would be no European Union flag on the court 
buildings
A: The building behind us would not have been a disco 
twenty years ago but part of the reading room complex.
the adults in the group added a few additional perspec-
tives…ones the young people had not mentioned:
A(adult): The court building. In 1989 it was the Commu-
nist Party head quarters
A(adult): The statue is from the Communist times too. 

творчески лаборатории

Понеделник, 18 май 2009 – имаме среща с група 
ученици от училището с преподаване на чужди езици 
„Йордан радичков” в северозападния български град 
видин, разположен на река дунав. всички говорим на 
английски. започваме нашата среща на централния 
площад на града в присъствието на валентина 
александрова преподавател по история. 
Пред сградата на съда във видин се изправя огромен 
монумент, представящ група войници в атака. той е 
издигнат в знак на почит към паметта на участниците 
във войните 1912 – 13 година между българия, 
сърбия и турция. Период, дълго преди българия 
да стане комунистическа държава. но, паметникът 
е издържан в типичния за съветската скулптура 
героичен стил. стил, който може да бъде видян във 
всички екскомунистически държави.

Въпрос: Ако някой минава през този площад за 
първи път преди 20 години, каква   промяна би 
забелязал? Какво би било различно? 
отговорите бяха светкавични:
отг: сградата на съда нямаше да има климатици;
отг: нямаше да има графити;
отг: отпред нямаше да има знамето на Европейския 
съюз;
отг: преди 20 години страдата зад нас нямаше да е 
диско клуб, а част от Читалището.
възрастните в групата добавиха още няколко 
възможности..., които не бяха споменати от младите 
хора:
отг: (възрастен) сградата на съда – през 1989 беше 
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седалището на Комунистическата партия;
отг: (възрастен) паметникът също е от кому-
нистическо време.

от една страна, незабвната „историзация” на 
този площад, направена от възрастните, беше 
положителна и важна намеса (като резултат всички 
научихме нещо ново). но от друга, това бързане да 
бъде запълнена „липсващата информация” може да 
бъде разгледано и като интересна грешка.   
младите хора казаха, че машините на климатиците 
са нови елементи, появили се на сградата на съда 
след 89. може би това наблюдение е базирано на 
коментари, направени от други – по – възрастни хора, 
които помнят сградата преди климатиците. 
или пък на собствения им личен опит  (може би те 
също си спомнят сградата отпреди климатиците). 
това, което младите хора не обясниха, (но възрастните 
направиха), е промяната в предназначението на 
сградата. идеите, ценностите и политическите 
последствия от тази промяна очевидно бяха сложни 
и се нуждаеха от разплитане. 
така или иначе, намесата на възрастните („сградата 
е била централа на бкП”) даде отговор на въпрос, 
който все още не беше зададен. заради тази 
намеса по – вероятно младите хора не съпреживяха 
информацията като собствено откритие, което я 
направи не особено полезна за тях.
 
В: Ако в учебниците по история сте прочели, че 1989 
е важна година, защо според вас, няма паметен 
знак на градския площад? Има паметник в чест 
на войните от 1912 – 13. Значи площадът преди е 

At one level the immediate “historicisation” of this 
square by the adults was a positive and important inter-
vention (we all knew something new as a result) but this 
rush to fill in “missing information” could also be consid-
ered to have been an interesting error. we can learn lots 
by examining what leads us to “rush to fill in the gaps”, to 
historicise on behalf of young people.
the young people had said that the “air conditioning” 
machines were the new elements placed on the court 
building after 1989. this was perhaps an observation 
based on comments by others - older people who re-
membered the building before the machines or by the 
young people´s own experience of change (perhaps they 
also remembered the building before the air condition-
ing machines). what the young people did not refer to 
(but the adults did) was about the change of use of the 
building. the ideas, values and political consequences of 
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бил използван като място, което „помни” важни 
събития. 
отг: Не знам. Но говорих с мои близки в семейството 
и те ми казаха неща. Баба ми каза, че преди 1989 е 
било по – добре. Всеки е имал дом, работа и храна. 
А сега...
младите хора бяха наясно, че за мнозина 1989 няма 
едно единствено значение. липсата на какъвто и да 
е паметен знак се нуждае от отделно обсъждане. 
липса и двусмислие са две думи, които от тук насетне 
щяха да стават все по – важни. 

Последният ден в монтана ни даде възможност да 
продължим с изследването на тези идеи. 
започнахме в класна стая. Помолих всички, ученици, 
учители и себе си, да изпразним чантите си на голяма 
маса, а те да оформят две групи предмети – такива, 
които може да са съществували в българия преди 89 
и такива, които са се появили едва след това. насред 
шумната дискусия за сравнително кратко време 
имахме готови две купчини с предмети.
Преди 1989: тетрадки, моливи, химикали, гре-бени, 
книги, грим, дамски чанти...
След 1989: мобилни телефони (много), мр3 плеъри, 
червила, лак за коса...

this change of use were obviously complex and rich – but 
ones which needed unpicking. 
however the adult intervention (“the building was the 
cP hQ”) provided an answer to a question which had yet 
to be asked. this adult intervention was therefore prob-
ably not experienced as a discovery and thus not useful 
to the young people. 

Q: If you have read in your school text books that 1989 
was an important year why do you think there is no 
memory of that year here in the town square? There is 
a monument commemorating the 1912/13 war. So the 
square has been used before as a place to remember im-
portant events.
A: I don´t know. But I have been talking to members of 
my family and they tell me things. My grandmother said 
that before 1989 things were better. Everyone had a 
house, work and food. And now…
young people were conscious that for many “1989 has 
no settled meaning. the absence of any commemora-
tion needs consideration in itself. Absence and ambigu-
ity were to become important words from this moment 
onwards.  

the last day in Montana was an opportunity to explore 
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след това прекарахме няколко минути в събиране на 
прилагателни, с които да обясним всяка група:
Преди 1989: полезни, обикновени, скучни, необ-
ходими, прости, ежедневни, обичайни, непринудени, 
нужни, евтини, прости, безопасни.
След 1989: скъпи, забавни, модерни, контроли-
ращи те, изключителни, причиняващи стрес, 
полезни, необходими, перфектни, пристрастяващи, 
завладяващи, вредни, интересни, важни, опасни, 
занимателни, лъскави, оригинални. 
след това излязохме от училището и отидохме на 
централния площад в монтана. темата на разговора 
ни беше за това какво помним за живота преди 89. 

В: Колко от вас помнят или имат личен опит от 
1989?
отг: Никой. Всички сме родени след това. 
В: Познавате ли хора, които са живели тогава?
отг: Родители, баби и дядовци, семейството...
В: Напълно ли сте сигурни, че нямате никакви 
спомени или лични преживявания от 89 или периода 
преди това? Трудно ми е да повярвам.
отг: Разбира се, че не. Нямаме спомени или 
преживявания отпреди да се родим. 
В: Какво искате да кажете – че не сте преживели 
нищо преди да се родите?
отг:  Да не сте луд?
В: Може би. Но не забравяйте този въпрос. Ще се 
върнем към него по – късно. Сега имам друг въпрос 
към вас. Можете ли да намерите на този площад 
предмети, които са белег на 89 или са отпреди 
тази година?
аз: ОК. Виждам, че всички имате мобилни телефони 

these ideas further.
we began in a classroom. i asked everyone, young peo-
ple, teachers and myself, to empty their bags onto the 
large table and to create two sets from the objects – 
things that could have existed in Bulgaria before 1989 
and things that could have only appeared since 1989. 
A huge amount of discussion and noise proceeded but 
soon two piles of objects were completed. 
Pre 1989: Notebooks, pencils, pens, combs, letters, 
make-up, handbags…
Post 1989: Mobile phones (many of them) MP3´s, lip-
sticks, hair spray… 
we then spent a few minutes compiling adjectives to de-
scribe each pile:
Pre 1989: useful, normal, boring, necessary, simple, dai-
ly, usual, casual, needed, cheaper, ordinary, safer 
Post 1989: expensive, fun, modern, controlling, extraor-
dinary, stressful, useful, needed, perfect, addictive, ob-
sessive, harmful, interesting, important, dangerous, 
amusing, shiny, original.
we then left the school building and went to Montana´s 
main square. the conversation was about the memory 
of life pre 1989:

Q: How many of you remember or have experiences of 
1989? 
A: None of us. We were all born after. 
Q: Do you know people who lived through that period?
A: Parents, grandparents, family…
Q: Are you absolutely sure that you have no memory or 
experiences of either 1989 or the period before? I find it 
hard to believe.
A: Of course not. We have no memory or experiences of 
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с камери. Бих искал да работите по двойки за 5-6 
минути. Задачата е всяка двойка да се върнете 
тук с 2 снимки. Можете да снимате навсякъде, но в 
рамките на площада. Задачата ви е да направите 
две противоположни снимки. Първата е да снимате 
нещо, което е било възможно да бъде заснето 
преди 1989. С други думи, на снимката не бива 
да има нищо, което да подскаже, че е направена 
след това. Втората снимка е за времето след 89, 
изключващ максимално детайли отпреди. 

учениците тръгнаха. няколко минути по – късно се 
върнаха и се надпреварваха да покажат резултатите 
от своето издирване. стълбове на улични лампи, 
витрини на магазини, коли, табели, паваж, 
съобщения, сгради, свидетелства за времето преди 
89, които в голяма степен съществуват и днес и 
определено не беше трудно да бъдат открити. имаше 
и изобилие от доказателства за промяната: нови 
сандъчета за цветя, магазини, ресторанти и кафенета, 
банки, информационен център с компютри. 

В: Ако сега отново ви попитам дали имате спомени 
или житейски преживявания отпреди 1989?
отг: Добре, да, до някаква степен. Все още около нас 
има много отпреди 89. Живеем през 2009, но сме 
заобиколени от неща преди 1989. 

Представление, устно изследване, обучение по 
история

във видин, монтана, враца и вършец използвахме 
част от времето си да изследваме системата за 

life before we were born.
Q: What do you mean, you experienced nothing from be-
fore you were born?
A: Are you mad?
Q: Maybe! But don´t forget my question. We will return 
to it later. For now I have another question for you. Can 
you find objects in this square which mark 1989 or are 
from before 1989?
Me: OK. I can see that you all have mobiles and they all 
have cameras. I would like you to work in pairs for five or 
six minutes. Your task is to return here having taken two 
photos per pair. You can take shots anywhere but only 
within the square. Your task is to take two contrasting 
photos. The first is to be a photo which could have been 
taken before 1989, in other words there must be noth-
ing in the photo which could indicate that it was taken 
post 1989. The second shot a post 1989 view, excluding 
as much of pre 1989 as you can.

off the students went. they came back a few minutes 
later very keen to show the products of their investiga-
tions. lamp posts, shop windows, cars, plaques, pave-
ments, notices, buildings; evidence that much still exists 
from before 1989 and was indeed not difficult to find. 
there was also plenty of evidence of change; new flower 
beds, shops, restaurants and cafes, banks, an informa-
tion centre with Pcs. 

Q: So if I were to say again to you do you have any mem-
ories or experiences of life before 1989?
A: Well yes, to some degree. There is still a lot around us 
from before 1989. We live in 2009 but we are surrounded 
by things from before 1989.
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публично известяване на обществото – радиоточката. 
високоговорители от това време все още могат да 
се видят в центровете на тези градове. Попитахме 
младите хора за какво са били използвани. 
отг: Система за известяване, за предаване на 
съобщения към жителите на града. Кметът ги е 
използвал, когато е имало официално събиране. 
В: Била ли е тази система тук в комунистически 
времена? Кой я е използвал и защо?
отговорите бяха идентични с тези, дадени за 
употребата на високоговорителите днес. системата е 
използвана за публични съобщения, за уведомяване 
на хората в града. кметът я е използвал при 
официални събирания. 
дали радиоточката няма да се окаже ключ към целия 
проект? мога ли да я използвам като педагогически 
стимул за следващи размишления? ако искахме да 
сме способни да говорим за естеството на промяната 
през 1989-та, имах нужда да видя как тези млади 
хора успяват да отключат загадката за това как 
радиоточката е била използвана преди и как и от 
кого след 89. радиоточката наистина се превърна в 
ключов елемент за този проект. 

крис болдуин

Performance Art, oral research and history teaching

in vidin, Montana and vraca and varshets we also spent 
time examining the communist era public announce-
ment (tannoy) systems. speakers from this era are still 
to be seen in all these town centres and are still used 
from time to time. the young people were asked what 
the speakers were:
A: A system to make announcements, send messages to 
the people of the town. The mayor uses it when there is 
an official gathering.
Q: Was this here in communist times? Who used it and 
why?
the answers were identical to the answers given about 
the use of the speakers today. the system was used to 
make announcements, send messages to the people of 
the town. the mayor used it when there was an official 
gathering.
were these tannoy systems the key for this project as a 
whole? could i use them as pedagogical and reflective 
stimuli? if we were going to be able to talk about the na-
ture of the change in 1989 then i needed to see if these 
young people could unlock how these tannoy systems 
had been used before 1989 and how and by whom after 
1989. they did indeed become the key to the project.

chris Baldwin



моят баща михал ми разказа как във времето 
преди 1989 година е имало работа за всички. 

думите му бяха: “ всичко беше по – евтино като се 
започне от автобусните билети до хранителните 
продукти, тока и водата. вярно е обаче, че 
техниката за бита не беше толкова евтина. имаше 
специални магазини – корекомски и безмитни, 
от които можеха да пазаруват единствено хората, 
притежаващи валута. в тези магазини имаше стоки, 
внесени от други страни, не само от ссср или освен 
произведените в българия. вярно е, че заплатите на 
хората тогава не бяха големи, но животът някак си 
беше по – лесен.”

Кристиян Томов, ученик от Вършец

на 10 ноември 1989 бях в родния си град вършец. 
месец преди това аз и съучениците ми бяхме в 

братска съветска страна – литва. там разбрахме, 
че нещо се случва и ще се случва – видяхме много 
плакати, поставени на сградите, на които пишеше: 
„Вън окупатори!” така литовците се обръщаха 
към руснаците. за всички нас такова обръщение и 
отношение към братската страна бе шокиращо!

Калоян Асенов, учител от Вършец

My father Michal told me how in the socialist past 
there was work for all. his words were: "every-

thing was cheaper  -  from bus tickets to food, electric-
ity and water. it is true that the household technology 
wasn’t so cheap. there were special stores - Korekom 
and free shops - where only people who got foreign 
currency were able to buy goods. in these shops there 
were goods imported from other countries, not only 
from the ussr or Bulgaria. it’s true that the salaries 
then weren’t so large, but somehow life was easier. "

Christian Tomov, student from Varshets

on November 10th, 1989 i was in my hometown var-
shets. A month ago, me and my classmates were 

in fraternal soviet country - lithuania. there we found 
out that something was happening and will happen - we 
saw many posters placed on the buildings on which was 
written: “get out occupiers!” thus lithuanians turned 
to the russians. for all of us such attitude toward the 
brotherly country ussr  was shocking!

Kaloyan Assenov, teacher from Varshets
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ФеСтиВал Козе МляКо

със самото си създаването фестивалът козе мляко 
фокусира върху „паметта и помненето”.  През 
2009 директорите на фестивала решиха да се 
концентрират върху 1989 – годината на краха на 
европейския комунизъм и тоталитаризъм и смяната 
му с описвания като „двойнствен преход”. 
като при всеки добър фестивал, предложенията са 
много повече от това, което човек може да преживее. 
събитията се конкурират помежду си. занимания с 
тарамбука и турски кючек редом с възможности да 
нарисувате селото. нашият текст е концентриран 
върху две събития, в които учениците от проекта 1989 
– места на памет в северозапада взеха участие. 

радиоуредба

По времето на комунизма градовете и селата са 
имали публична система за съобщения, състояща 
се от стая за излъчване на съобщенията и постоянни 
високоговорители в парковете, на площадите или 
пред други публични места. те са били използвани от 
официалните органи на държавата за разпространение 
на съобщения, озвучаване на политически събития, 
манифестации и специални чествания. много от тези 
системи все още съществуват, а някои все още биват 
използвани. По време на творческите лаборатории 
открихме, че младите хора са запознати с тези 
предмети от преди 89, но не винаги съзнават властта 
им на посредник, който предопределя доминиращия 
публичен разказ.
в края на всяка сесия младите хора биваха помолени 

gM FestIVAl

since the very beginning the Goat Milk festival has fo-
cused on “memory and remembering”. in 2009 the fes-
tival directors decided to concentrate on the events of 
1989 – the year european communist totalitarianism 
collapsed and was replaced by what has been described 
as an “ambivalent transition”. 
As in any good festival there is always more on offer 
than any one person could experience. events ran con-
currently; turkish drumming workshop and Belly Danc-
ing alongside opportunities to paint the village. this re-
flection is going to concentrate on two events in which 
the young people of “Mapping the North west” took 
part. 

the transmission room – радиоуредба

During the communist period towns and villages had 
public announcement systems consisting of a transmis-
sion room and a series of permanent tannoys or speak-
ers situated in parks, squares and other public places. 
these were used by official organs of the state to make 
announcements, narrate public and political events and 
mark special events and occasions. Many of these in-
stallations still exist and some are still in use today. Dur-
ing the creative labs period we discovered that young 
people were familiar with these pre-1989 objects but 
their power to mediate events, to define the dominant 
narrative, was not always appreciated. 
At the end of each session during the creative labs the 
young people had been asked to think about all the 
discussions they had had with family and friends and 
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choose one story or event from everything they had 
heard about 1989. they were then asked to prepare a 
one minute story or presentation using this material. A 
few days later they arrived at the Goat Milk festival on 
buses and coaches from their cities and towns clutching 
bags of objects and clothes. they excitedly disappeared 
into bathrooms and corners emerging a few minutes lat-
er in clothes from 1989 and before. in their hands they 
held pieces of prepared text and carefully wrapped ob-
jects. 
Before their arrival we, the leaders of the project, had 
taken over one of the abandoned rooms in the old vil-
lage school building acting as the festival base. it was 
emptied of everything. then a pre 1989 table and chair 
was placed in the centre of the room and a pre 1989 
microphone put on the table. the microphone was con-
nected to a cable which led to a series of speakers situ-
ated in the public gathering space outside of the build-
ing. from the transmission room one could not hear 
the sound emanating from the speakers outside – it was 
if the transmission room was an island in itself, a radio 
station marooned in time. our РаДиоУРеДБа was 
ready. A sign in Bulgarian was fixed to the door, “entry 
prohibited”. „вход забранен” – in Bulgarian
the young people were divided into four groups and 
each group given a transmission time. these times were 
chosen to coincide with when festival goers had coffee 
breaks or no other activities were programmed to en-
sure that an audience would be close to the speaker/
tannoy systems.
the first group of young people arrived five minutes be-
fore their transmission time. they were in a high state 
of tension – as would be any performer or actor pre-

да продължат да мислят върху разговорите, които са 
имали със своите семейства и приятели и да изберат 
една история или събитие от всичко, което са чули за 
89. след това трябваше да приготвят едноминутна 
история. след броени дни те пристигнаха от своите 
градове с автобуси и микробуси за фестивала козе 
мляко, натоварени с чанти с предмети и дрехи. 
обзети от вълнение, те изчезваха зад ъглите, за да се 
появят след минути, облечени в дрехи отпреди 1989. 
всеки носеше лист с подготвения текст и внимателно 
опакован предмет.
Прeди учениците да пристигнат ние, лидерите 
на проекта, подготвихме една от стаите в старата 
училищна сграда, сега използвана като база на 
фестивала. изпразнихме я от всичко. в средата 
поставихме маса и стол отпреди 1989, а върху 
масата – микрофон отпреди 1989. кабел свързваше 
микрофона с няколко високоговорителя на открито 
пред сградата. в специалната стая за „излъчване” 
звукът от колоните навън нямаше как да бъде чут – 
сякаш тази стая беше остров, радио – станция извън 
времето. нашата РаДиоУРеДБа беше готова. на 
вратата сложихме надпис „вход забранен”. 
разделихме учениците в четири групи, всяка имаше 
своето време за излъчване. Часовете бяха избрани 
така, че да съвпадат с кафе паузите, в които гостите 
на фестивала не участваха в други събития от 
програмата, така че да има публика в близост до 
колоните на радиоточката ни. 
Първата група пристигна минути преди времето за 
излъчване, заредена с напрежение, характерно за 
всеки изпълнител или актьор, който се подготвя за 
сериозно събитие! със сериозен тон те помолени да 
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paring for a serious event! in a serious tone they were 
asked to wait outside the room and told that only one 
“presenter” would be entering the room at a time. 
this presenter would be required to go to the table, sit 
down, and to talk slowly and deliberately into the mi-
crophone. when they finished their presentation they 
would then place their object somewhere in the room – 
somewhere appropriate in their own view. Photos could 
be stuck to walls, floors, windows, ceilings. objects also 
could be placed anywhere. As more objects were placed 
people would be able to choose where to place their 
“offerings” in relation to other objects.   once this had 
been done the “presenter” was to leave the room and 
the process would be repeated again and again. once 
the performer/presenter had finished their work they 
were not to talk to anyone about what they had done 
–at least not yet. 

living Museum

And so the process of building a living museum began. 
the young performers/researchers/citizens/curators en-
tered the space and followed the instructions with to-
tal commitment. Almost no words were spoken in the 
room apart from those chosen for the broadcast. After 
some hours and four broadcasts all the young people 
had passed through the РаДиоУРеДБа. the room 
gradually grew crowded with carefully placed photos 
and objects. At no time did the leaders of the group en-
ter into discussion with the young people or attempt to 
question them about their choices or performances. A 
distanced, almost austere, relationship was maintained 
throughout the day.  

чакат пред стаята, като влизат един по един в ролята 
на „водещ”. от „водещия” се изискваше да иде до 
масата, да седне и бавно и съсредеточено да говори 
на микрофона. когато свърши своята презентация, 
да остави някъде по избор в стаята своя предмет. 
снимките можеха да бъдат закачени на стените, 
на пода, на прозорците или на тавана. Предметите 
също можеха да бъдат оставяни навсякъде. колкото 
повече предмети се събираха в стаята, толкова по – 
често се налагаше следващите участници да избират 
как да свържат своя „принос” с останалите предмети. 
след това „водещият” трябваше да напусне стаята, 
а процесът отново и отново се повтаряше със 
следващия участник. изпълнителят/водещ не биваше 
да говори с никого за това, какво е правил в стаята, 
поне за сега. 

музей „на живо”

ето така започна процесът на създаване на музей 
„на живо”. младите изпълнители/изследователи/
граждани/куратори влизаха в стаята и всеотдайно 
следваха инструкциите. Почти нито една дума извън 
тези, избрани за излъчване, не беше проронена. 
след няколко часа и четири излъчвания всички 
млади хора бяха преминали през РаДиоУРеДБата. 
стаята постепенно се напълни с внимателно 
поставени снимки и предмети. в нито един момент 
ръководителите на групата не дискутираха с учениците 
техния избор или изпълнение. отношенията, 
поддържани през този ден, бяха дистанцирани, дори 
строги.  
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once the final student had passed through the 
РаДиоУРеДБа the organisers entered the room with 
balls of red wool. students were sent off to take a break 
but told to return in ten minutes. the wool was cut into 
fifty or more pieces long enough to extend across the 
whole room and then laid out in lines on the floor. 
when the students returned from their break they were 
asked to enter the room without any bag or additional 
object. No phones, no MP3´s, simply themselves. this 
they did in the silence they had given to the process of 
transmitting their stories. they were then asked to take 
a look at the room from another perspective. if before 
they had been performers in role, now they were to 
look at the room as artists working with objects. they 
were asked to think about the potential/imaginary con-
nections between the objects and images. “if these ob-
jects had been placed in the room by one artist”, they 
were told, “what might have the artist had in mind? 
what connections might exist between one object and 

в момента, в който и последният студент мина през 
РаДиоУРеДБата организаторите влязоха в стаята, 
носейки кълба червена прежда. на учениците беше 
дадена почивка и трябваше да се върнат след 10 
минути. Преждата беше нарязана на 50 или повече 
парчета, достатъчно дълги, за да стигнат от единия до 
другия край на стаята, и оставени на пода. 
когато се върнаха, учениците бяха помолени да влязат 
в стаята без чанти или други предмети. без телефони, 
мр3 плеъри, само те. действието се разви при 
същата тишина, спазвана и преди това по време на 
излъчванията на историите. след това бяха помолени 
да огледат стаята от друга перспектива. ако преди 
това бяха изпълнители на роля, сега трябваше да са 
артисти, които работят с предмети. бяха помолени 
да помислят за възможните/въображаеми връзки 
между предметите и снимките. „ако тези предмети са 
поставени в стаята от един артист”, им беше казано, 
„какво може да е имал наум той? какви връзки може 
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another?” the young people immediately wanted to an-
swer these questions verbally but they were asked not 
to speak but to hold their thoughts in their heads.  the 
following exercise/game was then explained to them. 
the lengths of red wool were for them to use in what-
ever way they saw fit to connect objects with objects, 
photos or the room. they were to work in silence and 
fix the wool to objects/photos or furniture in any way 
they wanted. if they ran out of wool we could provide 
more. 
the exercise began in total yet intense silence. the stu-
dents began to convert their ideas and connections into 
three dimensional manifestations and over a period of 
half an hour the room was converted into a red spider’s 
web of unspoken links and connections. 
once this was complete the students were asked to 
leave the room. they were then addressed from out-
side the room, thanked for their work and extraordinary 
commitment. they were then invited to return to the 
room but in a distinct manner, inhabiting a third role. 
this time they were to be visitors to a gallery, people 
coming to visit an exhibition about 1989. they were to 
respond to the space in any way they sought fit but in 
doing so to respect the “installation” and ensure that it 
would be intact for other visitors. After ten minutes of 
intense activity, photo and video recordings the young 
people left the room for a further break. A few minutes 
later they were invited to return in a fourth way - this 
time as the makers of the event ready to review and as-
sess the day, their work and the effects on their public.

chris Baldwin

да има между един и друг предмет?” младите хора 
искаха да отговарят на мига, но бяха помолени да не 
говорят, а да запазят мислите в главите си. следното 
упражнение/игра им беше обяснено. Парчетата 
червена прежда бяха подготвени за тях. трябваше да 
работят в тишина и да свържат с преждата предмети, 
снимки, мебели или каквото пожелаят. ако преждата 
свърши, можехме да им предоставим допълнително.  
упражнението започна в напрегната тишина. идеите 
на учениците получиха триизмерни проявления и за 
около половин час стаята беше превърната в червена 
паяжина от неизговорени брънки и връзки. 
след като завършиха, учениците бяха помолени да 
напуснат стаята. навън бяха поздравени за работата 
и им беше благодарено за изключителното усърдие. 
После отново бяха поканени да се върнат в стаята, но 
по различен начин, в трета роля. този път трябваше 
да са посетители в галерия, хора, които отиват на 
изложба за 1989. от тях зависеше как ще реагират 
на пространството, с единственото условие да пазят 
„инсталацията” непокътната за други посетители. 
след 10 минути интензивно заснемане с фотоапарати 
и камери учениците напуснаха стаята за следваща 
кратка почивка. след няколко минути бяха поканени 
да се върнат за четвърти път – този път като автори 
на събитието, готови за преглед и оценка на деня, на 
работата и на ефекта върху публиката. 

крис болдуин
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connecting to the past in a creative way – 
learning through objects

the events organized during the Goat Milk festival – the 
transmission room, the living Museum and the one 
day seminar represent the heart of 1989 – Mapping the 
Northwest Project. Not only because it was the first of 
a series of ongoing presentations of our work in front 
of an audience but because they were steps of huge 
importance towards the achievement of our main goal 
-   that students from Northwest Bulgaria would map 
four Northwestern cities by finding and remaking signs 
of memories of 1989 (the recent past) and thus discover 
1989 as an interesting topic worth exploring and learn-
ing about.
Why objects? Why playing different roles? Why using 
the languages of the art? 
two years ago i was invited to attend a symposium in 
sejny – a small town on the border between Poland and 
lithuania. As part of the programme we were shown a 
piece of a theatre called the sejny chronicles. All the 
artists were students of different ages – from 6 to 18. All 
the scenery and costumes had been “handmade” by the 
young people and dialogues and texts based on person-
al stories gathered by the students. All the songs were 
recorded by the students. in some 30 – 40 minutes we, 
the audience, representing at least 10 countries, learnt 
that till 1944 90% of the population of this small town 
was jewish. But today there is not one jew... only the 
white synagogue “remembers” those tragic days. till 10 
years ago when the director of this theatre piece, Boze-
na szroeder, decided to tell publicly the traumatic his-
tory of sejny using objects and theatre. 

да се свържем творчески с миналото 
учене чрез предмети

събитията, организирани в рамките на фестивала козе 
мляко – радиоточка, музей на живо и еднодневен 
семинар, представляват сърцето на проекта 1989 
– места на памет в северозапада. не само защото 
това беше първата от серия публични презентации на 
нашата работа, но и защото това бяха изключително 
важни етапи към постигането на нашата основна цел 
– ученици от северозападна българия да направят 
карта на намерените от тях знаци на памет за 1989 
(близкото минало) в четири града и така да открият 
1989 като интересна и важна тема за изследване. 
Защо премети? Защо игра и различни роли? Защо 
използване на езика на изкуствата?
Преди две години бях поканена за участие в 
симпозиум в сейни, малко градче на границата на 
Полша и литва. като част от програмата ни беше 
представен откъс от театрален спектакъл – Хрониките 
на сейни. всички актьори бяха ученици на възраст от 
6 до 18 години. младите участници бяха изработили 
декорите и костюмите, а диалозите и текстовете, 
базирани на лични истории, бяха събрани от тях. 
всички песни и музиката бяха записани от учениците. 
за 30-40 минути ние, публиката, представляваща 
поне 10 държави, научихме, че до 1944 90% от 
населението на този малък град е било еврейско. но 
днес няма нито един евреин... само бялата синагога 
„помни” тези трагични дни. допреди 10 години, 
когато режисьорът на спектакъла божена Шрьодер 
решава публично да разкаже трагичната история на 
сейни като използва предмети и драма. 
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i think this was the moment i clearly understood how 
the arts can be used in the process of teaching recent 
history. every country, every nation has its own painful 
historic moments. And this is the role of arts – to create 
this safe environment where hard and traumatic mo-
ments can be communicated less painfully. this is not a 
new idea, but it is an innovative approach, especially in 
Bulgaria. And this is a key moment in which to change 
the atmosphere in the classrooms. Because to learn 
through using arts is a different approach that presumes 
students participate actively in the process of learning. 
two more elements are to be mentioned as important 
for shaping the project. the moment  i encountered 
the theatre performance chronicles coincided with the 
preparation and shaping the details of 1989 – Mapping 
the Northwest Project. i watched the theatre play to-
gether with all participants, but also with chris Baldwin, 
a theatre director and Artistic Director of spiral, spain 
who has huge experience in participatory arts projects, 
forum theatre, social theatre, teaching teachers, work-
ing with young people. 

objects, connections, reflections

when the students arrived at the Goat Milk festival in 
Bela rechka they were divided into 4 groups as already 
described above. the first group of brave young peo-
ple was ready in front of the “entry forbidden” sign at 
12.15. chris Baldwin let the first student in. And even 
making a clear sign for the others to keep silence, the 
students around me were so excited that for minutes 
we couldn’t listen the story begin told inside. the ten-
sion was enormous for several reasons. 

мисля, че това беше моментът, в който ясно видях 
как изкуствата могат да се използват в процеса на 
преподаване на близка история. всяка страна, всяка 
нация има своите болезнени исторически моменти. и 
тук е ролята на изкуствата – да създадат тази сигурна 
среда, в която трудните и травматични моменти да 
бъдат комуникирани по не толкова болезнен начин. 
това не е нова идея, но е иновативен подход, особено 
за българия. и е ключов елемент, който може да 
промени атмосферата в класните стаи. защото да 
учим като използваме изкуствата е различен начин, 
който предполага учениците активно да участват в 
процеса на учене. 
моментът на срещата ми с Хрониките съвпадна с 
подготовката и работата по детайлите на проекта 
1989 – Места на памет в Северозапада. Гледах 
постановката заедно с всички участници, сред които 
и крис болдуин, театрален режисьор и артистичен 
директор на спирал, испания – с богат опит в проекти, 
свързани с изкуства, форум и социален театър, 
обучение  на учители, работа с ученици. заедно си 
поставихме по – широката цел да въвлечем младите 
хора в творчески процес. водеше ни дълбокото 
убеждение, че това се случва първо чрез предмети и 
после чрез думи. затова организирахме радиоточката 
и музея на живо, за да „отпразнуваме” резултатите от 
работата на младите хора в рамките на творческите 
лаборатории. 

Предмети, връзки, размишления

с пристигането си на фестивала в бела речка, 
учениците бяха разделени на четири групи. Първите 
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first of all, for the first time they were performing live 
in front of an audience. while the audience was outside 
the young performers knew it was there listening via 
the tannoy system. the students were curious and ex-
cited about the reaction of the public outside. some of 
the students nervously ran in and out  to check whether 
people were listening, what their comments were, and 
whether somebody was translating for the foreigners. in 
fact some of the stories were in english. they were hap-
py to report back and share with the others that peo-
ple were close to the speakers listening intently to the 
one minute stories. some were laughing, some wonder-
ing where these voices were coming from, some were 
smoking cigarettes silently...  
secondly, the young people didn’t know exactly what 
was to happen in the room as part of the game was 
kept in secret. And even those waiting outside were 
quietly asking students coming out – “how is it, is it 
scary, where you afraid?”, it was part of my role on that 
side of the door not to allow these questions to be an-
swered. some of the girls were even so afraid they in-
sisted to go in the room together two or three of them. 
in the beginning chris silently rejected these requests, 
but when the last group were to enter he generously let 
4 girls to enter two by two. 
thirdly, some students didn’t bring from home the ob-
jects they were asked to leave in the living Museum, so 
they were not allowed to enter the transmission room, 
but instead given 5 minutes to find such an object in the 
old school now used as home of the festival. it was a 
real provocation to rummage in rooms and look for ob-
jects from before 1989. they disappeared for seconds 
and ran back to ask me in whispers “is that book from 
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the communism, and that picture, can i take it?” some-
one found a portrait of todor jivkov. two boys even re-
turned carrying an old, heavy, dust covered tv, begging 
my permission to enter the room with it.  
this tv set later became a key focus during the reflec-
tions. the active part of the event was over – stories 
read, objects left in the room and then connected with 
red wool by the students. so, at the end of the day the 
former class room had been turned into a living Mu-
seum where now our presenters and artists were to 
change their role again and become observers who are 
supposed to analyze what the connected objects can 
tell us. 

Pictures

how to discover what history or real life is hidden be-
hind these objects, connected with red wool? one line 
goes from a blue uniform hanging on the hook to some 
black-white pictures on the floor, to a dress in rose, to a 
small black handbag but also to a newspaper... Anoth-
er line connects a bottle of beer to the leg of the table 
and to chair (used during the stories transmission), but 
then suddenly goes to a book and to an old soviet alarm 
clock slava, that stopped at 11.34 and only God knows 
what the date was... the next “spider’s net” starts form 
the tv set and goes in several directions – to the por-
trait of todor Zhivkov, to the wall, but also to the win-
dow on the other side. A detail that deserves special at-
tention is the fact that an old 10 leva bank-note (equal 
to 5 euro now) was left alone and not connected to any-
thing in the room.
so during this last stage of the event the students were 

смелчаци бяха строени пред надписа „влизането 
забранено” точно в 12.15. крис болдуин пусна първия 
участник в стаята. независимо от знака, който направи 
на другите да пазят тишина, учениците около мен бяха 
толкова развълнувани, че в продължение на минути 
не можехме да чуем нито дума от историята. няколко 
причини зареждаха пространството с напрежение. 
на първо място, учениците се представяха на живо 
пред публика. и въпреки че публиката беше навън, 
младите изпълнители знаеха, че хората ги слушат 
през радиоуредбата. това ги правеше любопитни и 
развълнувани към реакциите на публиката навън. 
някои от тях нервно тичаха да проверят дали ги 
слушат, какви са коментарите, дали някой превежда 
на чужденците. всъщност част от историите, 
подготвени от учениците, бяха на английски. Повече 
от щастливи, те се връщаха и споделяха с другите, 
че хората стоят близо до високоговорителите и 
внимателно слушат едноминутните истории. някои 
се смееха, някои се чудеха откъде идват тези гласове, 
някои пушеха мълчаливо цигари...
на второ, младите хора не знаеха точно какво ще 
се случи в стаята, защото част от играта се пазеше в 
тайна. и въпреки че чакащите отвън тихичко питаха 
излизащите от стаята „как е, страшно ли е, беше ли 
уплашен?”, част от моята роля от външната страна 
на стаята беше да не позволя тези въпроси да 
получат отговори. някои от момичетата бяха толкова 
уплашени, че настояха да влязат по двойки в стаята. 
в началото крис мълчаливо отказа, но когато дойде 
ред на последната група, щедро допусна четири 
момичета да влязат две по две. 
трето, някои от учениците не носеха предметите, 
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supposed to observe and reflect in one word what they 
see in the whole room. the first words that came were:

- chaos 
- dead- lock 
But after minutes some other words were used; anto-
nyms rather than synonyms: 
- coherence 
- tangle

the students were then asked to focus on the different 
lines and to reflect on the concrete connections they 
produced themselves:

- “A tv set – a wall – this is in fact the iron curtain” – a 
young boy said. 
- “yes, the tv was only one at that time and its aim was 
not to inform, but to hide information”, a girl added. 
- “And the communist leader was telling the tv what to 
say”, someone commented.
- “But the tv set is connected to the window too”, op-
posed another boy. 
- “of course, because even playing the role of the iron 
curtain, the tv was also sometimes letting the light in”, 
somebody else explained. 
- “yes, the tv was a curtain and a window at the same 
time” – a young voice concluded.

then they reached the 10 leva bank – note, left “alone” 
and the almost immediate choir answer was – “at that 
time people had money, but they could not buy any-
thing with them, money for nothing”. the observation 
included clothes – the uniform and the other dress – 

които да оставят в музея на живо. затова и не бяха 
допуснати до радиоточката, а им бяха дадени 5 
минути да намерят предмет на територията на 
старото училище – сега дом на фестивала. беше 
истинска провокация да тършуват в стаите и да търсят 
предмети отпреди 1989. изчезнаха за секунди и се 
върнаха шепнейки въпроси „тази книга от комунизма 
ли е, а тази снимка – мога ли да я взема?” някой 
намери портрет на тодор живков. две момчета 
дори се върнаха, влачейки стар, тежък, прашасал 
телевизор, с молба към мен да ги пусна да влязат с 
него в стаята. 
По – късно, в процеса на размишленията този 
телевизор се превърна в ключов фокус. активните  
действия – четене на истории, подреждане на 
предмети в стаята, свързване на предметите с 
червен вълнен конец, бяха приключили. така, в 
края на деня бившата класна стая беше превърната 
в музей на живо, където нашите водещи и артисти 
отново щяха да сменят ролята си и да се превърнат в 
наблюдатели, които трябва да анализират какво им 
казват предметите, обвързани в червената паяжина 
на вълнената прежда. 

образи

как да открием каква история или реална случка се 
крие зад предметите, свързани с червена прежда? 
една от нишките тръгва от синя униформа, която 
виси на закачалка, и отива до няколко черно – бели 
снимки на пода, до розова рокля, до черна дамска 
чантичка, но и до един вестник... друга нишка свързва 
бутилка бира с крака на масата и стола (използвани 
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the difference between generations, and the lack of lib-
erty to choose during the communism. 
finally, the young people were asked again to look 
around and come up with one word explaining what 
they see. the first response was again as in the begin-
ning – “chaos”, but then someone added – “controlled 
chaos”...

the seminar

the other key event that happened during the Goat 
Milk festival in May was the one day seminar dedicated 
to pedagogical considerations. we examined how re-
cent history is taught in schools and the role arts could 
play in this process. students, teachers, historians, soci-
ologists, theatre directors and journalists were invited 
to participate. the seminar was designed in 2 parts – 
theoretical discussion followed by an example of an ar-
tistic model using drama. 
the seminar was one of several discussions organized 
during 1989 – Mapping the Northwest Project  aimed 
at responding to two important objectives; to find the 
signs of 1989 and the change and to map these places 
in a creative way. it was also hoped that these discus-
sions  would involve young people in a constructive dia-
logue identifying the emotions of 1989 and to investi-
gate how recent history is taught in Bulgarian schools.
the discussion was the moment when young people 
could listen to the half-expressed feelings and emotions 
of their parents, teachers and guests regarding 1989. 
At the same time they were also able to express their 
own attitudes.  the artistic model they were involved 
in using the drama “language” was used in the process 

при излъчването историите), след това изненадващо 
отива до книга и до стар съветски часовник слава, 
спрял на 11.34, бог знае на коя дата... следващата 
„паяжина” започва от телевизор и се разделя в 
няколко посоки – към портрет на тодор живков, към 
стената, но и към прозореца в другата посока. детайл, 
който заслужава специално внимание, е фактът, че 
стара банкнота от 10 лева (равностойността й днес е 
5 евро) е оставена самотна и не е свързана с нищо в 
стаята. 
така, в рамките на този последен етап от събитието 
учениците наблюдаваха и мислеха как с една дума 
да опишат това, което виждат в цялата стая. Първите 
думи, които чух са: „хаос, безисходица”. но, след 
минути се появяват и други думи, по скоро антоними, 
отколкото синоними: „свързаност, плетеница”.
след това студентите бяха помолени да се 
съсредоточат върху различните нишки и да помислят 
върху конкретните връзки, които сами са направили:

- “телевизор – стена – това на практика е желязната 
завеса” – казва младо момче;
- “да, телевизията е била една тогава и целта  не е 
била да информира, а да крие информация”, добавя 
ученичка ; 
- “а комунистическият лидер е казвал какво да се 
съобщава по телевизията”, коментира някой;
- “но телевизорът е свързан и към прозореца”, 
опонира друго момче;
- “разбира се, защото дори и в ролята на желязна 
завеса, телевизията понякога е пропускала светлина”, 
обяснява друг ученик; 
- “да, телевизията е завеса и прозорец едновременно”, 
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of generating the difficult (or even impossible) dialogue 
between generations to try to cope with and get over 
the fear and trauma. in chapter 3 this session is further 
explained. 

the Discussion

the place chosen to organize the seminar was the main 
hall of the ex –school in Bela rechka. During the first, 
more theoretical part, we chose to put all chairs in big 
circles so all the participants’ voices had equal weight. 
thus students and their teachers from vidin, vratsa, 
Montana and varshets, historians, sociologists, journal-
ists and drama and theatre artists sat together. As mod-
erator of this seminar i first asked everybody to switch 
off our mobile phones. then we all presented ourselves 
so to get acquainted and familiar who is sitting in the 
circles.
the pedagogical aspect of 1989 is of huge importance. i 
realized this when i asked myself the question - what is 
1989 for me – a part of history or still part of my life? i 
don’t have a clear answer. But how might a similar con-
fusion affect a history teacher who has to teach 1989? 
the majority of our history teachers were in their class 
rooms before 1989. Now, 20 years later, they still teach 
history. But, are they adequately prepared to teach 
1989? Do they feel comfortable and ready to answer 
every question? how do they manage the ideological 
and political factors? how they deal with these when 
there is little time for reflection and self - reflection? 
this debate has not happened between historians but 
neither amongst wider sectors of our society. this miss-
ing debate is the barrier that stops people formulating 

обобщава млад глас. 

когато откриват 10 левовата „самотна” банкнота, 
почти едновременният дружен отговор беше – „по 
онова време хората са имали пари, но не са могли 
да купят нищо с тях, пари за нищо”. наблюдението 
минава към дрехите – униформата и роклята – 
разликите между поколенията и липсата на свобода 
на избора по времето на комунизма. накрая молим 
младите хора да огледат отново наоколо и с една 
дума да обобщят какво виждат. Първият отговор е 
като в началото – „хаос”, но после някой добавя – 
„контролиран хаос”...

семинарът

другото ключово събитие в рамките на фестивала 
козе мляко през май беше еднодневният семинар, 
посветен на педагогически въпроси. изследвахме 
как се преподава в училище близка история и 
ролята на изкуствата в този процес. за участие бяха 
поканени ученици, учители, историци, социолози, 
театрални режисьори и журналисти. семинарът беше 
организиран в две части – теоретична дискусия, 
последвана от конкретен пример – артистичен модел 
с използване на драма. 
семинарът беше част от серия дискусии, 
организирани в рамките на проекта 1989 – Места 
на памет в Северозапада, с цел да отговорят на две 
основни цели: да намерим ключови места за 1989 
и промяната, и да отбележим творчески тези места. 
надявахме се дискусиите да увлекат младите хора 
в градивен диалог, чрез който да открием емоциите 
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hard questions and at the same time reinforces the dif-
ficulty of communication between generations.  
there is no doubt that the way we teach recent history 
forms the basis of our future. As said by the American/
Polish writer and journalist, eva hoffman in her book, 
lost in translation. A life in a New language (1989).  
she simply wrote that for her time had stopped  when 
she couldn’t bridge the past to the present. could the 
young people bridge the recent past as presented in the 
text books and taught in school to the reality they live 
in?   

Problems identification

in 2009 we Bulgarians faced the fact that 20 years had 
passed since the end of communism. But yet we don’t 
really know what happened in 1989.  it’s hard or even 
impossible to find any signs of memory in our cities of 
1989. how many young people know this year in which 
the dramatic changes in the political and economic sys-
tems started? how many people who were 20 years 
old remember how the changes affected people’s life 
in their own cities? which are the facts that still remain 
half-expressed by our parents?  
furthermore in different geographical regions of Bul-
garia “1989” is perceived totally differently. the North-
western region of Bulgaria is an example of a special 
interest. Mainly because the majority of the popula-
tion accepted “1989” not as the end of the totalitarian 
regime and a new opportunity for the better, but as a 
mourning for the old. the greater part saw the changes 
as shocking, disturbing and upsetting. traumatic. 
this project aimed to address this asymmetry in per-

на 1989 и да изследваме как се преподава близка 
история в училищата в българия. 
именно в рамките на дискусия младите хора можеха 
да чуят полу – споделените чувства към 1989 и 
емоции на своите родители, учители и участници. в 
същото време можеха да споделят и своите лични 
виждания. артистичният модел, в който участниците 
бяха въвлечени, използва езика на драмата, за да 
започне трудния (и дори невъзможен) диалог между 
поколенията,  с който да се опитаме да превъзмогнем 
страха и травмата. в Глава 3 този артистичен модел е 
подробно представен.  

дискусията

мястото, избрано за провеждане на семинара, е 
основната зала на бившето училище в бела речка. за 
първата, по – теоретична част, решихме да подредим 
столовете в големи кръгове, така че всички участници 
да имат равноправен глас. така, заедно седнаха 
ученици и техните учители от видин, враца, монтана 
и вършец, историци, социолози, журналисти, 
режисьори и актьори. като модератор на семинара в 
началото помолих всички да изключат мобилните си 
телефони. след това всеки се представи, за да видим 
кои сме хората, събрали се в кръг. 
Педагогическият аспект на проекта за 89 е от 
изключително значение. разбрах го в момента, в 
който си зададох въпроса – какво е 1989 за мен – 
част от историята или част от моя живот днес? все 
още нямам ясен отговор. а как подобно объркване 
се отразява на учител по история, който трябва да 
преподава 1989? мнозинството от учителите по 
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ception and the way it affects at least three genera-
tions – our parents, us and the next generations born 
since 1989. we wanted to example how “1989”  affect 
these three generations life choices, way of thinking, 
their identities. the project aimed to bring to light these 
questions and to involve young people, together with 
their teachers, parents and grandparents from the re-
gion in a debate and search for the answers. 

the context 

As has was already been mentioned Bulgarian cities do 
not keep any memories of what has happened in 1989.  
there is a general lack of knowledge and qualitative 
research. we still need to ask why communism was so 
strong in Bulgaria and for its citizens in comparison with 
Poland, hungary and czech republic?  And how can the 
post-communist elites be so successful when they insist 
that the past is not important and we need just concen-
trate on the future? According to jürgen habermas, a 
German philosopher, the revolutions that overturned 
decades of totalitarian rule in central and eastern eu-
rope in 1989 were marked by a “total lack of ideas that 
are either innovative or orientated towards the future”. 
it’s not hard to see that the Bulgarian changes follow 
the paradigm described by habermas - that the revolu-
tions in 1989 didn’t want to create something new but 
to repeat what already existed. According to him those 
revolutions were not creative enough and thus could 
not mobilize and energize people for the long battle and 
changes.
this is particularly true for Northwestern Bulgaria. if 
we try to find any information about 1989 we still find 

история у нас са били в класните стаи и преди 89. днес, 
20 години по – късно, те продължават да преподават. 
но, адекватно ли са подготвени за това? Чувстват ли се 
удобно и готови да отговарят на всеки въпрос? как се 
справят с идеологическите и политическите фактори? 
как се справят, когато времето за размишления и 
саморефлексия е толкова ограничено? този дебат 
все още не се е случил между историците, но не 
е осъществен и между по – широки слоеве на 
обществото. този липсващ дебат е бариерата, която 
пречи на хората да формулират тежките въпроси и 
в същото време подхранва трудната комуникация 
между поколенията. 
няма съмнение, че начинът, по който преподаваме 
близка история, предопределя нашето бъдеще. както 
казва американската писателка и журналистка от 
полски произход ева Хофман в своята книга изгубени 
в превода. Живот в нов език (1989) - времето за нея 
е спряло, когато не успявала да свърже миналото с 
настоящето. успяват ли младите хора да свържат 
близкото минало, както е представено в учебниците 
и преподавано в училище, с реалността, в която 
живеят?

идентификация на проблемите

През 2009 ние, българите се изправихме пред факта, 
че са изминали 20 години от края на комунизма. но, 
знаем ли какво в действителност се случи тогава? 
трудно, дори невъзможно е да открием в градовете 
места, които пазят спомен за 1989. колко млади 
хора знаят, че тази година е начало на драматични 
промени в политическата и икономическата системи? 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 23-25.V 20091989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 23-25.V 2009

47

nothing. All cities are part of the information society 
and have own websites. But try to find any word for 
1989 there, or in the historic text books… 1989 is miss-
ing. or changes are mentioned without any explana-
tion. for example on the website presenting the Bulgar-
ian cities along the river Danube we read; “vidin is the 
second biggest Bulgarian city on the river Danube…. till 
1989 vidin was an important industrial city… and signifi-
cant transport centre.” yet there is no word about what 
happened with that industry after 1989 and what actu-
ally happened in 1989.
the changes in 1989 were dramatic. the whole region 
and specially vidin suffered a big economic slowdown. 
All the factories that marked the city as an industrial 
centre before 1989 were closed. in 2001 for example, 
the GDP per capita in vidin region was the lowest for 
Bulgaria, along with Montana (also in Northwest Bul-
garia) and Kardzhali. vratsa faced the same crisis – the 
biggest chemistry plant himko was closed. And varshetz 
was also hit indirectly after the industrial collapse of the 
region. All these factories had a special “social” policy – 
to send their workers to the so called “holiday houses”.  
every branch of industry has had such houses. some of 
those were built in varshetz and naturally these closed 
after the closure of the factories.  
the paragraphs above explains why the question of 
how we teach recent history is so important. the defi-
cit of knowledge reflects on the way teachers choose to 
present 1989 in the class room. And as there is no na-
tional consensus on what happened 20 years ago the 
question regarding whether 1989 is history or still a re-
ality we all live in, is more than difficult and painful.
if we are to come back to the discussion held in the big 

колко от хората, които тогава са били на 20 години, 
помнят как промените са се отразили на живота на 
хората в родните им градове? кои са фактите, които 
нашите родители все още споделят с половин уста с 
нас?
нещо повече, в различните географски райони 
на българия 89 се възприема напълно различно. 
специалният ни интерес е към северозапада. Главно 
защото мнозинството от населението прие „1989” не 
като край на тоталитарния режим и нова възможност 
за развитие, а по – скоро скърби по отминалото. 
Голяма част от хората видя промените като шокиращи, 
тревожни и разстройващи. травматични.
този проект е адресиран към тази асиметрия в 
разбирането за 89 и за начина, по който тя влияе на 
поне три поколения – на нашите родители, на нас и на 
следващите поколения, родени след 1989. искахме 
да изследваме как 1989 се отразява на житейските 
избори, начина на мислене и на собствената 
идентификация на тези три поколения. Целта на 
проекта беше да осветли тези въпроси и да въвлече 
младите хора, заедно с техните учители, родители и 
дядовци в дебат и търсене на тези отговори. 

контекстът 

както вече споменахме, българските градове не 
пазят спомени за това, което се е случило през 1989. 
има недостиг на знание и  качествени изследвания. 
все още не сме си задали въпроса защо комунизмът 
беше толкова силен в българия в сравнение с 
Полша, унгария или Чешката република. защо пост – 
комунистическите елити са толкова успешни, когато 
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hall in Bela rechka, we should mention the answers 
the participants gave to the simple question we started 
with, “what is the first word that comes to your mind 
when thinking about 1989?” ChANge, DeMOCRACY, 
FReeDOM, hOPe, FAIth
it seems that the need to ignore the recent past and 
simply pass over it is not only a Bulgarian national 
phenomenon.  After 1989 spain was taken by the ex-
communist countries as a good example and model of 
peaceful transition from the civil war and franco’s re-
gime to democracy. But is spain really a model of good 
practice when the notion of “national amnesia” can 
also be found alive and well in this country too?  yes, 
there are some, if very few, post franco monuments 
to remind people of that period. But still thousands of 
bodies remain in make shift graves around the country 
“waiting” for the end of the political fight between left 
and centre/radical right over the notion of “national 
memory” …
At the beginning of discussion, chris Baldwin  intro-
duced his spanish colleagues and invited them to speak 
a little bit about events that happened in spain 15 years 
before. “the dictator franco, the facsist dictator died in 
1975 and the question we’ve often talked about is what 
was the nature of the transition?”, said chris. he shared 
he has children, 19 and 17, who have been taught by 
people who became teachers under franco.  then chris 
questioned some opinions we had heard at the begin-
ning of discussion such as, “the role of the history 
teacher is to teach love for your country”, “we must be 
sure what the truth is” and, “we must decide whom to 
listen to”. chris believed that we must teach young peo-
ple how to listen to everybody and to critically analyze 

настояват, че миналото не е толкова важно и трябва 
да се концентрираме върху настоящето? според 
Юрген Хабермас, германски философ, революциите, 
които през 89 прекратиха десетилетията тоталитарен 
режим в Централна и източна европа, са били 
белязани „от тотална липса на иновативни или 
ориентирани към бъдещето идеи”. не е трудно да се 
види, че промените в българия следват парадигмата, 
описана от Хабермас – а именно, че революциите 
от 1989 нямат за цел да създадат нещо ново, а да 
повторят вече съществуващото. според него тези 
революции не са били достатъчно градивни, за да 
мобилизират хората за дълга битка и тежки промени. 
това наблюдение е особено вярно за северозападна 
българия. ако се опитаме да намерим информация 
за 1989, едва ли ще успеем. всички градове имат 
уебсайтове -  но, опитайте се да намерите и дума 
за 89, или в учебниците по история... 1989 липсва. 
в най – добрия случай промените са споменати 
без обяснение. например, в сайт на българските 
градове по река дунав четем: „видин е вторият по 
големина български град по течението на реката... 
до 1989 е важен индустриален град... и значителен 
транспортен център”. и нито дума какво се е случило 
с тази индустрия след 1989 и защо именно след 89. 
Промените през 1989 са драматични за региона, 
заради тоталния икономически срив. всички 
фабрики и заводи, които характеризират видин като 
индустриален център преди 1989, са затворени. През 
2001 например, брутният вътрешен продукт на глава 
от населението във видин е най – нисък, заедно 
с монтана (също в северозапада) и кърджали. 
враца попада в същата криза – най – големият 
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different opinions. “we must use facts but remember 
that facts are always provisional”, he pointed out and 
concluded we have also to help our students “to be less 
quick to judge and more ready to live the shoes of peo-
ple who lived in other times”.
the 1989 – Mapping the Northwest Project is based on 
the personal experiences and points of view about what 
happened. so my next question was about everyday life 
as presented in the history books. should such books be 
interested in the personal as well as the big narrative? 
let’s give the floor first to the people who directly re-
sponded to this question – the students and the teach-
ers:
student: I think they should be there because for the 
students it would be much more interesting learning 
about ordinary people and not just about facts. It would 
be much easier. 
history teacher: The process of teaching history is one 
thing and what is in the books is another thing. The 
teacher has the liberty to choose between 5 different 
textbooks. The programme  gives the teacher the free-
dom to choose how to raise interest about the topics 
that are taught in school. The method of oral history is 
the perfect tool for the teacher when contemporary his-
tory is being taught. So the responsibility of the teacher 
when he has the right to choose is much bigger nowa-
days. Important these methods give young people the 
opportunity to explore, guided by the teacher. 
student: I think that personal stories shouldn’t be in text 
books. We should be looking for objective opinion for 
the past. We should hear both sides.
literature teacher: Being a teacher in literature it is very 
important to have personal stories in books. They are 

химически завод Химко е затворен. а вършец е 
засегнат индиректно от индустриалния колапс в 
региона. всички заводи по времето на социализма 
имат специална „социална” политика – да изпращат 
работниците си в т.н. почивни станции. всеки клон 
на индустрията има такива станции. Част от тях са 
построени във вършец и естествено те затварят 
врати, а „туризмът” секва. 
Горните параграфи обясняват защо въпросът за това 
как преподаваме близка история е толкова важен. 
дефицитът от знания се отразява на начина, по който 
учителите избират да представят 1989 в класните 
стаи. и тъй като няма национален консенсус за това 
какво се случи преди 20 години, въпросът дали 1989 
е история или настояще, в което все още живеем, е 
повече от труден и болезнен. 
ако се върнем към дискусията в голямата зала в 
бела речка, трябва да споменем първо отговорите, 
които участниците дадоха на въпроса, с който 
започнахе: „коя е първата дума, която ми идва наум, 
когато мисля за 1989?” ПРоМяна, ДеМоКРаЦия, 
СВоБоДа, наДеЖДа, ВяРа
установяваме, че нуждата да пренебрегнем близкото 
минало и просто да го прескочим, не е само български 
феномен. бившите комунистически страни след 89 
приеха испания като добър модел за мирен преход 
към демокрация след Гражданската война и режима 
на франко. но, дали това е така, ако в тази страна 
„националната амнезия” е все още жива?
да, наистина има няколко, макар и малко, паметници, 
които да напомнят на хората за този период. но, 
хиляди тела все още стоят в неизвестни гробове из 
цялата страна, в очакване на края на политическата 
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not included in Bulgarian literature books. And it is the 
responsibility of history teachers to teach children about 
these personal stories. 
guest from spain: When I was the age of the majority 
of the young people in this room Spain was still in proc-
ess of transition and the content of the textbooks was 
still exactly what the dead dictator had wanted us to 
read. I think we learned nothing from the textbooks. We 
were directed how to think. 
Historian from Spain: I was born the year Franco died 
and I am also a historian and I can make the difference. 
In the books my colleague studied the main  subjects 
related to the regime, the dictatorship. Our books, the 
books which we studied are completely different. We 
never studied the transition and even the war because 
everything was studied at the university, I mean later 
when I was 18 – 20 years old. The kids, all girl and boys 
your age now are taught about the transition. The his-
tory teachers must leave space in your head to help 
you gain the criteria to understand the facts that are so 
recent in time and still so emotional. This project is an 
opportunity to approach history with arts and with dif-
ferent forms that allows for more than just the historic 
view. 
the second part of our seminar was dedicated exactly 
to this topic – we presented an artistic model of how 
drama can be used to teach history. Please, welcome 
the Dictator… 

Mariana Assenova

битка между левите и десните върху „националната 
амнезия”...
в началото на дискусията крис болдуин представи 
своите испански колеги и ги покани да разкажат 
накратко за случилото се в испания преди 15 и повече 
години. „диктаторът франко, фашисткият диктатор 
умря през 1975 и въпросът, който често обсъждаме, 
е какъв по природа беше преходът”, каза крис. той 
сподели, че има деца, на 19 и 17 години, и техните 
учители са били обучени по времето на франко. 
крис оспори някои мнения, които бяхме чули преди 
това. като: „ролята на учителя по история е да учи на 
любов към своята страна”, „трябва да сме сигурни 
коя е истината”, „трябва да решим кого да слушаме”. 
според него трябва да научим младите хора как да 
чуят всеки и как критично да анализират различните 
мнения. „ние използваме фактите, но запомнете, че 
фактите винаги са условни”, посочи той. „трябва също 
да помогнем на младите хора да не са толкова бързи 
в оценките, а по – готови да се поставят в обувките на 
другите, живели преди тях”, обобщи крис. 
Проектът 1989 – Места на памет в Северозапада  е 
базиран на личния опит и личните гледни точки за 
случилото се. затова и следващият ми въпрос е дали е 
нужно историята на всекидневието да е представена 
в учебниците по история. трябва ли учебниците 
да се интересуват от личното така, както от разказа 
за големите събития? Първо даваме думата на 
хората, които са изправени днес пред този въпрос – 
учениците и учителите: 
Ученик: Мисля, че трябва, защото за учениците ще 
е много по – интересно да научат за обикновените 
хора, а не само факти. Ще е по – лесно да учим 
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the Dictator

the main hall of the old school in Bela rechka is normal-
ly dedicated to festival events which require the most 
space. it is the room in which films are shown, concerts 
performed and whole group discussions held. Although 

there is no fixed seating the hall is a traditional theatre 
space with a raised stage at one end and a large balcony 
at the other. All around the room are windows, includ-
ing on the raised stage. the only door to the room is
at the far end from the stage.
the reason we begin with a description of this room is 
because the re-ordering of the space during the exer-
cise is of importance.
At the beginning of the session a discussion took place, 

история. 
Учител по история: Процесът на преподаване на 
история и съдържанието на учебниците са две 
различни неща. Учителят има свободата да избира 
между 5 учебника. Програмата дава свобода на 
учителя да избере как да увеличи интереса към 
това, което преподава. Методът на устната 
история е чудесен помощник на учителя, когато 
преподава съвременна история. Така че днес 
отговорността на учителя е много по – голяма, 
защото има избор. Важното е, че тези методи 
дават възможност на младите хора да изследват, 
водени от учителя. 
Ученик: Мисля, че личните истории не бива да са 
в учебниците по история. Трябва да търсим само 
обективно мнение за миналото. Да чуем и двете 
страни. 
Учител по литература: Като учител по литература 
мисля, че е много важно да имаме лични истории 
в учебниците. Те не са включени в българските 
учебници по литература. И е отговорност на 
учителите по история да преподават тези лични 
истории. 
Гост от испания: Когато бях на възрастта на тези 
млади хора Испания все още беше в процес на преход 
и съдържанието на учебниците по история беше 
това, което починалият диктатор искаше да 
четем. Мисля, че нищо не научихме от учебниците. 
Инструктираха ни как да мислим.  
историк от испания: Родена съм в годината, в 
която Франко умря, и съм историк, мога да видя 
разликата. Учебниците по основните предмети, по 
които моят колега е учил, бяха свързани с режима, 
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led by students and teachers, about their work on 1989 
and the “Mapping the North west” project. the meet-
ing was well attended by about forty festival goers con-
sisting of the international visitors, Bulgarian academics 
as well as the students and their teachers. the project 
was described including a provisional analysis of the 
“creative labs” in each city. 
After a short break chairs were arranged in a circle and 
the group reassembled in the main hall.  chris was in-
troduced by Mariana as a theatre director and aca-
demic working with the teachers and young people on 
the “Mapping the North west” project and as someone 
with a serious and sustained interest in ex-communist 
states having worked in and written about east Germa-
ny, Poland, cuba etc. throughout the following session 
chris spoke in english and Mariana translated into Bul-
garian.
those who attended the meeting were not aware that 
chris was about to begin inhabiting a very particular 
role with a concrete objective. he was wearing noth-
ing out of the ordinary. he seemed relaxed and affable. 
Neither was anyone conscious of the fact they too were 
about to inhabit roles and enter into a particular game. 
just as chris began to introduce himself a group of 
spanish festival participants entered the room. chris 
stopped his introduction while the spanish participants 
closed the door. the fact that chris had stopped talking 
to wait for the spanish to settle down caught the atten-
tion of the whole group and some participants seemed 
surprised at the importance chris was giving to this 
event. 
“thank you for coming”, he said, “but you are late! we 
have already begun. And it is rather impolite to turn up 

с диктатурата. Моите учебници бяха напълно 
различни. Ние никога не сме учили прехода, дори 
войната, това се учеше в университета, когато 
вече сме 18 – 20 годишни. Днес децата, момичетата 
и момчетата на вашата възраст, учат прехода. 
Учителят по история трябва да остави място в 
главите ви за критерии, чрез които да разберете 
фактите, които са толкова близки във времето 
и толкова емоционални. Този проект е шанс да се 
обърнем към историята през изкуства и различни 
форми, които допускат и други гледни точки, освен 
на историците. 
втората част на семинара беше посветен именно 
на тази тема – представихме артистичен модел 
на начина, по който драмата може да се използва 
в процеса на преподаване на история. моля, 
посрещнете диктатора... 

мариана асенова

диктаторът

основната зала  в бившето училище в бела речка 
обикновено се използва за събития, които изискват 
по – голямо пространство. това е стаята за филмови 
прожекции, концерти, дискусии. и въпреки че 
няма фиксирани седящи места, залата е класическо 
театрално пространство със сцена в единия край и 
балкон в другия. Цялата стая е в прозорци, дори и зад 
сцената. единствената врата към залата е на стената 
срещу сцената. 
започваме с това описание, защото пренареждането 
на пространството имаше специално значение. 
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late; not simply impolite towards me but to the whole 
group!” the shock of chris´s rebuke was immediately 
felt in the room. People became tense and rather disori-
entated. should chris be supported or distanced?
chris continued talking to the spanish , “i would very 
much appreciate it if you could all find a chair each and 
take that chair and sit over there on the stage”. the par-
ticipants burst out laughing. But chris insisted. After just 
a second of hesitation the spanish participants obliged 
and took their chairs, climbed the stairs to the stage, 
and sat down. they were physically isolated from the 
rest of the meeting. 
chris addressed the participants in the circle: “i am sor-
ry to have been so direct. Please forgive me if you think 
i am being rude or too dominating but i can´t stand 
people who are late. is there anyone here who disa-
grees with what i have done? Anyone here who wants 
to question my decision?” of course at this stage partic-
ipants sensed that they might be in some kind of game. 
But chris purposefully did not make this clear. he made 
no reference to rules. the ambiguity of the process was 
to turn out to be a key element to the process. 
A participant began to respond to chris´s question, 
“well, i think perhaps that these people could be read-
mitted into the group now. they were late but it is not 
a huge crime.” chris immediately asked this person for 
his name and questioned him about his work and rea-
sons to be taking part in the meeting. he then asked if 
anyone else agreed that the spanish should be read-
mitted. four or five people put their hands up, some 
immediately and some reluctantly. with total commit-
ment chris then thanked them for being so honest but 
accused them of being untrustworthy. he then asked 

семинарът започна с дискусия с участието на 
ученици и учители за работата им по проекта за 
1989. събитието беше много добре посетено – около 
40 участници във фестивала – чужденци, български 
университетски преподаватели, както и учениците и 
учителите им. Проектът беше представен подробно, 
беше направен и анализ на творческите лаборатори 
във всеки град. след кратка пауза столовете бяха 
пренаредени, а хората се събраха отново в голямата 
зала. крис беше представен от мариана асенова 
като театрален режисьор и преподавател, който 
работи с учители и ученици в проекта 1989 – Места 
на памет в Северозапада, със сериозни интереси към 
екс – комунистическите страни, работил в източна 
Германия, Полша, куба. По време на цялата втора част 
крис говореше на английски, а мариана превеждаше 
на български. 
участниците в семинара нямаха представа, че крис 
ще играе специална роля с конкретна цел. той беше 
облечен нормално. изглеждаше спокоен и приветлив. 
никой от присъстващите нямаше представа, че 
предстои да има роля и да участва в специална игра. 
в момента, в който крис се представяше, група 
участници във фестивала от испания, влязоха в 
стаята. крис спря, докато испанците затворят вратата. 
този факт привлече вниманието на цялата група, а 
някои участници изглеждаха изненадани, че крис 
отдава такова внимание на това събитие. 
„благодаря, че дойдохте”, каза той, „но закъсняхте! 
вече започнахме. неучтиво е да се закъснява, не само 
спрямо мен, но и спрямо цялата група!” Шокът от 
укора, който крис отправи, се усети веднага в стаята. 
Хората почувстваха напрежение и объркване. трябва 
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them to take their chairs and join the spanish on the 
stage. the whole room burst into laughter but chris 
maintained his role and purpose. And within a few sec-
onds the spanish had been joined by the five additional 
people on the stage and they began to shake hands. the 
participants in the room were left laughing yet anxious. 
what might happen next?
from this point on the participants became aware that 
they had unknowingly entered into a game. As festi-
val participants they chose from this moment onwards 
to stay in the room and play with chris. But as citizens 
within the game they began to become aware that they 
were confronting a new restricted situation. Anything 
could happen. Anything might be asked of them. their 
options and responses would reveal something about 
them and their world as the game continued.
chris´s next question took the participants by surprise. 
“so what should we do now?” there was a silence in 
the room. “what more do we need to do? Do we feel 
safe? could there be amongst us more people like those 
on the stage? 
And so the game escalated. firstly chris called for 
someone to become his chief of security and a hand 
soon went up. this person was given responsibility for 
controlling the door and allowing no-one in or out. As 
chris´s questioning continued his unstated objective 
changed. At first it had been to create a “political state” 
within the room in which he had total control of the use 
of space, the relationships between the people, deci-
sions as to who was dangerous and most importantly, to 
apply criteria which were his alone. But once this had 
been achieved his objective gradually altered to one of 
maintaining his power at any cost. this was clearly a 

ли крис да бъде подкрепен или не?
той продължи да говори на испанците. „ще съм ви 
много благодарен, ако всеки от вас си намери стол, 
вземе го и седне там горе, на сцената”. участниците 
избухнаха в смях. но крис настоя. след секунда 
колебание участниците от испания се подчиниха, 
взеха си столове, качиха се по стълбичките на сцената 
и седнаха. бяха физически отделени от другите 
участници.  
крис се обърна към останалите: „извинявам се, че 
бях толкова категоричен. моля да ме извините, ако 
мислите, че съм бил прекалено груб или властен, но 
не понасям хора, които закъсняват. има ли някой тук, 
който не е съгласен с това, което направих? някой, 
който иска да оспори решението ми?” на този етап, 
разбира се, участниците усетиха, че може би са в 
някаква игра. но крис умишлено не изясни това. той 
не спомена никакви правила. неяснотата на процеса 
щеше да се превърне в ключов елемент. 
един участник започна да отговаря на въпроса 
на крис: „мисля, че тези хора могат да бъдат 
допуснати до групата сега. закъсняха, но това не е 
голямо престъпление.” крис веднага го разпита как 
се казва, какво работи и защо участва в семинара. 
след това попита дали някой друг е съгласен 
испанците да се присъединят към групата. Пет или 
шест човека вдигнаха ръце, някои веднага, накои – 
неохотно. напълно отговорно крис им благодари за 
искреността, но ги обвини, че са хора, на които не 
може да се разчита. след това им каза да си вземат 
столовете и да се присъединят към испанците на 
сцената. Цялата зала избухна в смях, но крис отстоя 
ролята и целите си. след секунди петима души се 
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dangerous and risky course of action. As the stage filled 
with people he would need more loyal police and secu-
rity people. one policeman at the door was not enough. 
so he started to recruit more from those remaining loy-
al to him. 
At one key moment a group of people on the stage (the 
metaphorical prison) began trying to open a window. 
After a few seconds some of these people started to 
leave the room through the window (interestingly they 
made no effort to disobey the rules of the game…but 
simply abandon it). But within seconds these same peo-
ple (escapees) re-entered the room via the main door 
and sat down again within the body of the participants. 
little by little people began to reject or question the 
legitimacy that chris has assumed as leader and archi-
tect of this “country” within the old school hall. their 
resistance was not violent. Neither was it universal. 
But voices began to confront and question his right to 
order the world in this way. At one point a participant 
refused to “go to the stage with their chair” and at this 
point chris used a phrase which every participant in the 
festival had ringing in their head from the night before, 
”better if the tanks come”. in a documentary about the 
huge meeting held in front of the National Assembly on 
14th of December 1989 the successor of todor Zhivkov, 
Petar Mladenov, was recorded by the director of the 
documentary to whisper ”better tanks to come”.  At this 
point all the participants began to clap. the game, the 
nightmare, was over. Again.
chris, the dictator without a name, played and negoti-
ated with the participants of the workshop in order to 
maintain power for as long as possible. the participants 
had contracted into a game to which they did not know 

ръкуваха с испанците на сцената. останалите все още 
се смееха, но тревожно. какво ли има да се случи?
от този момент нататък участниците разбраха, че без 
да разберат са били въвлечени в игра. като участници 
във фестивала, от този момент нататък, те избраха 
да останат в стаята и да играят с крис. но, като като 
граждани в рамките на играта, те осъзнаха, че са в 
безисходна ситуация. всичко можеше да се случи. 
всичко можеше да бъде поискано от тях. в хода на 
играта техните избори и отговори можеха да разкрият 
подробности за тях и техния свят.   
следващият въпрос на крис ги изненада. „и така, 
какво да правим сега?” тишина в стаята. „какво още 
трябва да направим? Чувстваме ли се сигурни? дали 
има още хора между нас, като тези на сцената?”
така играта ескалира. Първо крис попита кой иска да 
стане шеф по сигурността и няколко ръце се вдигнаха. 
избраният получи отговорността да контролира 
вратата и да не допуска никого вътре и вън.  крис 
продължи да задава въпроси, но необявената му 
цел се промени. в началото тя беше да създаде в 
стаята „политическа държава”, в която той има пълен 
контрол върху използването на пространството, 
връзките между хората, решенията кой е опасен и 
най – важното, да наложи собствените си критерии. 
в момента, в който това беше постигнато, целта му 
постепенно се промени – да запази властта си на 
всяка цена. определено опасна и рискована стъпка. 
колкото повече сцената се пълнеше с хора, толкова 
повече се нуждаеше от лоялна полиция и сигурни 
хора. един полицай на входа вече не стигаше. така 
че започна да набира още от тези, които му оставаха 
верни. 
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the rules.  chris´s workshop had been constructed in 
order to ask at what point would participants rebel and 
build a new game, a new set of rules? 
On the tools of the game:
in the two pieces of work described above certain fea-
tures of theatre and performance were being used in an 
educational context. Artistic tools appropriated not nec-
essarily to teach art but to act as a means to generate 
rich and effective learning opportunities. 
Performance, in whatever manifestation, has certain 
ever-present defining features. it is simply and always a 
symbolic reordering of aspects of our ordinary and real 
life. 
the four elements which any performance is symboli-
cally reordering are:

role, space, time, object

in Performance:
Role: A professional actor assumes a role by inhabiting 
the skin of a fictitious or real “other”.  he will consider 
how the “other” speaks, moves and thinks. his script 
often provides him with much “fixed”information but 
every new production and every new actor alters this 
balance and thus creates a new interpretation. 
space: the relationship between performers, audience 
and the space they inhabit is a means of generating a 
heightened experience for an audience. Designers cre-
ate spaces (in much the same way as architects) which 
the performers and audience inhabit. 
time: in real time a play might take three hours but in 
theatre time we may witness a story taking place over 
18 years and five countries (Brecht´s Mother courage).
Object: A performer may be sitting on a huge stone but 

в един момент група хора на сцената (метафора на 
затвор) се опита да отвори прозорец. след секунди 
някои от тях започнаха да напускат стаята през 
прозореца (интересното е, че те не се опитаха да 
нарушат правилата на играта... а просто ги напуснаха). 
но, след секунди същите хора (бегълците) се върнаха 
в стаята през главния вход и седнаха отново в ролята 
на участници. 
Постепенно хората започнаха да отхвърлят или 
поставят под въпрос легитимността на крис като 
лидер и архитекст на тази „държава” в рамките 
на залата в бившето училище. съпротивата им не 
беше бурна. нито всеобща. само отделни гласове 
на противопоставяне и несъгласие с правото му да 
заповядва на всички по този начин. в един момент 
участник отказа „да иде на сцената със своя стол” 
и тогава крис използва фраза, която участниците 
пазеха в главите си от предишната вечер: „по – добре 
танковете да дойдат”. в документални кадри за 
митинга, проведен пред народното събрание на 14 
декември 1989, наследникът на тодор живков – Петър 
младенов е заснет от режисьора евгений михайлов 
да произнаса тази фраза. в този момент участниците 
започнаха да ръкопляскат. играта, кошмарът, бяха 
свършили. отново. 
крис, безименият диктатор, игра и преговаря с 
участниците в семинара, за да запази властта си 
колкото може по – дълго. участниците приеха игра, 
чиито правила не знаеха. тази част от семинара беше 
конструирана така, че да зададе въпроса – в кой 
момент участниците ще се противопоставят и ще 
предложат нова игра, с нови правила. 
за инструментите на играта:
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we accept that whoever is sitting on the stone is the 
King! 

in real life:
And of course these four elements are symbolically re-
ordered in everyday life too;
Role: A judge wears a special costume to generate re-
spect and but teachers, doctors, parents, teenagers all 
have their own languages, and their agreed use of space 
and costume.
space: A teacher sits behind her desk at the front of 
the room. the priest or mayor waits for the groom and 
bride to walk to the front of the church while families 
stand to each side. the use and division of space is a 
significant tool in any social situation.
time: in a funeral ceremony time slows down as words 
are spoken more slowly. waiting   for the doctor in a 
hushed silence…class lessons divided into 50 minute 
sessions. 
Object: the expensive black 4 x 4 car driving through a 
capital city symbolizes wealth 
and influence. the doctor´s stethoscope; objects of 
power and status, of belonging.

And what can we call this binding together of role, 
space, time and object into a unified experience? 

ritual.

where does our deep-seated need for ritual come 
from? From our childhood and our use of play as a way 
of learning about ourselves and our world. 

в работата, описана до тук, са използвани някои 
специфики на театъра и представлението в 
образователен контекст. артистични средства, 
подходящи не непременно за преподаване на 
изкуства, а начин за създаване на богати и ефикасни 
възможности за обучение.   
Представлението, в каквато и да е форма, има 
безспорни определящи характеристики. то винаги 
е символично пренареждане на аспекти от нашия 
нормален истински живот.  
Четирите елемента, които всяко представление 
символично пренарежда, са:

роля, място, време, Предмет

в представление:
Роля: Професионалният актьор  приема роля като се 
въплъщава в кожата на измислен или реален „друг”. 
той има предвид как този „друг” говори, движи се, 
мисли. Често сценарият му дава „предварителна” 
информация. но, всяка нова продукция и нов 
актьор променят баланса и така създават нова 
интерпретация. 
Място: връзката между изпълнителите, публиката и 
мястото, което заемат, е начин  публиката да получи 
по – силно преживяване. дизайнерите проектират 
пространства (почти както архитектите), които 
изпълнителите и публиката обитават. 
Време: в реално време една пиеса може да продължи 
3 часа, но в театрално време можем да станем 
свидетели на история, която продължава повече от 
18 години и се случва в 5 държави (майка кураж на 
брехт).
Предмет: изпълнителят може да седи върху голям 
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Play? ritual? what do they have in common? 

everything. 

or to be more precise… what play and ritual have in 
common is the symbolic reordering of role, space, time 
and object. Maybe children are happy calling it play and 
adults call it culture.

Children
Role: children and young people recognise and know 
how to inhabit different roles. it is the way they learn 
about empathy, gain access to experiences they would 
otherwise be denied. And so as a result the use of role 
(by the teacher and by the student) is one of the most 
powerful teaching tools. 
space: the organisation of space is one of the ways in 
which we represent social relationships. when a child 
sits under the kitchen table or behind the sofa with his 
or her best friend that space becomes whatever they 
say it is…a cave, a spaceship, a bomb shelter. 
time: when children play they begin by “setting the 
time frame”, they might say, “oK we are cowboys and 
indians and in the wild west and there are no cars, only 
horses…!” of course they are talking about America up 
until about 1905.
Object: children place the kitchen chairs in a circle and 
as a result they are given a symbolic charge; the wagons 
are ready to be defended! 

And now let’s apply these thoughts to the work de-
scribed in this chapter:

камък, но ние приемаме, че който и да седи върху 
камъка, е крал! 

в реалния живот:
разбира се, тези четири елемента съществуват 
символично пренаредени и във всекидневния живот.
Роля: съдията носи специален костюм, с който 
предизвиква уважение. всички учители, доктори, 
родители, тинейджъри имат свой собствен език и 
общоприет за групата начин на обличане. 
Място: учителят седи зад бюрото си най – отпред в 
стаята. свещеникът или кметът чакат младоженеца 
и булката да дойдат най – отпред в църквата, докато 
семействата стоят от двете страни. употребата и 
разпределението на мястото е важен инструмент в 
която и да е ситуация в обществото. 
Време:  По време на траурна церемония времето се 
забавя, защото се говори по – бавно. в чакалнята пред 
кабинета на доктор цари пълна тишина... часовете в 
училище са разделени на по 50 минути. 
Предмет: скъп 4 x 4 джип, който се движи по 
улиците на столицата символизира богатство и 
влияние. слушалката на доктора, обекти на статус и 
принадлежност. 

събрани заедно роля, място, време и предмет като 
постоянно преживяване наричаме 
  

ритуал.

откъде идва тази толкова дълбоко вкоренена нужда 
от ритуал у нас? от детството ни и от употребата 
на играта като средство да учим за нас самите и за 
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Role: 
1. радиоуредба: the young people were given four 
roles during the day of the living museums (presenter, 
curator/artist, member of the public, critical analyzer)  
2. the DictAtor: chris was the dictator without a name 
in the game in which he played and negotiated with the 
participants of the workshop in order to maintain pow-
er for as long as possible. the participants contracted 
into a game to which they did not know the rules. At 
what point would they rebel and build a new game, a 
new set of rules?
space: 
1. радиоуредба: the four towns became conscious 
symbolic systems needing to be read by young people. 
2. the main hall  in the festival building became “anoth-
er country” or “pre 1989 Bulgaria or 2009 North Korea, 
or a housing estate in london” . 
time: 
in both events participants discussed the feeling of how 
time slowed down. they talked of having “lost track of 
time”. this occurred as a result of how the ritual of each 
game telescoped events which in reality occurred much 
faster than in real life. furthermore, for many of these 
participants (those Bulgarians who are now aged 35 or 
more) the games were the second time they had expe-
rienced these events. the first time was in real life while 
the second as a drama. 

chris Baldwin

света. 

игра? ритуал? какво общо имат?
  

всичко.

или, ако трябва да сме по – точни, общото между 
играта и ритуала е символичното пренареждане 
на роля, място, време и предмет. може би децата 
са щастливи да наричат това игра, а възрастните – 
култура. 

Деца
Роля: децата и младите хора знаят как да се 
въплъщават в различни роли. така учат какво е 
да си съпричастен (емпатия) и имат достъп до 
преживявания, който иначе биха отхвърлили. в 
резултат влизането в роля (и за учителя, и за ученика) 
е едно от най – силните средства за преподаване. 
Място: организацията на пространството е 
един от начините да представим социалните 
взаимоотношения. когато дете седи под масата 
в кухнята или зад дивана със своите най – добри 
приятели, това място се превръща във всичко, което те 
решат... пещера, космически кораб, бомбоубежище. 
Време: когато играят, децата започват с „поставяне 
на времевата рамка”. те казват например: „добре, 
ние сме каубои и индианци в дивия запад и няма 
коли, само коне...!” естествено, те говорят за америка 
отпреди 1905.
Предмет: децата слагат кухненските столове в кръг и 
ги зареждат със символично значение – вагоните са 
готови да бъдат отбранявани!
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the Goat Milk festival

the Goat Milk festival is an evolving organism. Direc-
tion and intuition play an important role for co-directors 
Mariana Assenova and Diana ivanova. with scarce re-
sources such an approach is both healthy and unavoid-
able. But now, after half a decade, the festival is reach-
ing the stage of mature adolescence – ready to take the 
risks associated with this phase in its development. 
like many young projects the festival is able to demon-
strate certain continuities - regular events which regu-
lar visitors have come to expect and love - but also sig-
nificant ambitious new threads, such as the inclusion of 
the work for and by young people and teachers about 
the changes in 1989, “Mapping the North West of Bul-
garia”: proof that the 2009 festival  was brimming with 
the self esteem and the surety of purpose which marks 
it out as an important cultural force.
these two women have created a jewel in the middle of 
the Bulgarian North west. the small village, Bela rech-
ka, situated in the foothills of the Balkan Mountains and 
the vrachanska natural park, with one bar, 80 residents 
and more goats than people, provides an idyllic rural 
context for a relaxing and freewheeling festival.
But it would be a profound error to see this village as 
simply a backdrop to the festival. from the outset the 
directors have attempted to embed their work in the 
very people, fabric, history and culture of the village. 
locals are encouraged to take part at all levels and in 
all events. they are also encouraged to take into their 
homes the international visitors and are supported by 
the organizers in doing so. in a society closed for fifty 
years this act has profound cultural importance. local 

а сега да приложим тези мисли към събитията, 
представени в тази глава.
 
Роля: 
1. радиоуредба: младите хора получиха четири 
роли в рамките на деня (водещ, куратор/артист, 
посетител/публика, критик - анализатор).  
2. диктатор: крис беше диктаторът без име в 
играта, която договори с участниците в семинара, 
с една цел – да запази властта си възможно най – 
дълго. участниците влязоха в игра, чиито правила не 
познаваха. в кой момент те ще се противопоставят, 
ще изградят нова игра, с нови правила?
Място: 
1. радиоуредба: Четирите града се превърнаха 
преднамерено в символични системи, които трябва 
да бъдат разчетени от младите хора. 
2. Главната зала  в сградата на фестивала се превърна 
в „друга държава” или българия преди 1989, или 
северна корея, или жилищна собственост в лондон. 
Време: 
участниците и в двете събития обсъждаха как 
времето е забавило своя ход. те говореха, че 
„са загубили дирите на времето”. това чувство е 
резултат от начина, по който ритуалът на всяка игра 
раздробява събитието на съставните му части, които 
в действителност се случват много по – бързо. нещо 
повече, за повечето от участниците (тези българи, 
които сега са на 35 и повече) игрите бяха повторение 
на събития, които вече са преживели. Първият път 
като част от реалния им живот, вторият – като драма. 

крис болдуин
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фестивалът козе мляко

фестивалът козе мляко e в постоянно развитие. за 
директорите мариана асенова и диана иванова 
управлението и интуицията са особено важни. 
с ограничени ресурси подобен подход е както 
здравословен, така и неизбежен. но днес, след 
половин десетилетие, фестивалът е пред фазата на 
зряла младост – готов да поеме рисковете, свързани 
с този етап от развитието му. 
като всеки млад проект фестивалът показва известна 
последователност – постоянни събития, които 
имат своите постоянни посетители. но, също така и 
важни и амбициозни нови идеи, като включването 
на дейностите „за и от” млади хора и учители за 
промените през 1989. Проектът 1989 – Места на 
памет в Северозапада доказа, че фестивалът през 
2009 беше зареден със самочувствие и увереност в 
целите, което го определя като влиятелно събитие в 
сферата на културата.   
директорите на фестивала са създали едно бижу в 
средата на българския северозапад. малкото село 
бела речка, в полите на стара планина и в рамките на 
национален парк врачански балкан, с една кръчма, 
80-тина жители и повече кози, отколкото хора, 
осигурява идиличния контекст на селото, нужен за 
един спокоен и безгрижен фестивал. 
ще бъде обаче голяма грешка, ако гледаме на селото 
само като на екран на фестивала. от създаването му 
директорите са опитали да впишат своята дейност 
в хората, сградите, историята и културата на селото. 
местните хора са окуражавани да участват на всички 
нива във всички събития. също и да приемат 

people have the chance of earning income from their 
efforts, something which helps mediate the more com-
plex cultural exchange going on at the same time. it was 
clear from the outset of the Goat Milk festival 2009 that 
not just laptops but multi-cultural competencies were 
being booted up on all sides.
to see this small intimate festival as a music and arts en-
counter between urban artists from a mixture of euro-
pean countries would also be a mistake, although it is 
that too. At its root is a belief, expressed in the nature 
of the multi-layered programming, that this quiet reflec-
tive place can serve a profound purpose. it can act as a 
meeting place, away from the centre, slightly out of the 
glare, where difficult, uneven and possibly taboo sub-
jects can be debated with the calm and care they de-
mand. in a country where communism came to an end 
twenty years ago we can still encounter people who are 
struggling to find their voice, frightened to speak about 
the past (and thus the present) and others willing to use 
this fear to impose their views of the past upon others. 
for many the past does not simply haunt their dreams 
but determines their today.



в домовете си гости от чужбина,  подкрепени от 
организаторите. в общество, затворено за 50 години, 
тези моменти имат дълбоко културно значение. 
местните хора имат шанса да подпомогнат доходите 
си, нещо, което спомага по – сложното културно 
взаимодействие, което се случва в същото време. 
от самото начало на  козе мляко 2009 беше ясно, 
че ще са необходими не само лаптопи, но и мулти – 
културни компетентности.
 да кажеш, че този малък, интимен фестивал е 
място, където се срещат градски музиканти и 
артисти от различни европейски страни би било и 
грешно, и вярно. в основата му е вярата, изразена 
в многопластовата програма, че това тихо място за 
размишления може да изпълнява дълбоки цели. 
може да е място за срещи, далече от центъра, леко 
настрани от блясъка, където трудни, дори теми – 
табу могат да бъдат дискутирани със спокойствието 
и грижата, които изискват. в страна, в която 
комунизмът си отиде  преди 20 години, все още 
можем да срещнем хора, които се борят да открият 
гласа си, уплашени да говорят за миналото (и така 
за настоящето) и други, които желаят да използват 
този страх и да наложат своето виждане за миналото 
на другите. за мнозина миналото не само спохожда 
сънищата им, но определя битието им днес.  

the name of my street is “ekzarh joseph”.  it’s one of 
the main streets in vratsa nowadays but 20 years ago 

it was a tiny street with a lot of tiny houses. in order to 
widen the street the local authorities decided to destroy 
most of these houses. As far as i know its name has nev-
er been changed.
this is one of the streets in vratsa with a great number 
of car accidents. i would prefer it to be tiny and safe like 
it was before.

Emanuela Hristova, student from Vratsa

when i listen to stories about the changes which 
happened with my street i feel so connected with 

a past which is completely unknown for me. i have lived 
here since i was born. for me this street is a symbol 
of my childhood. My parents moved here after finish-
ing their university studies. i feel so happy here, all of 
the people are kind and live so harmoniously – a spirit 
of past times. there are many wonderful places that 
i would like to visit and where i would like to live, but 
this street will remain my first home forever. Although 
i was not born during the changes i know from my par-
ents and acquaintances that our street is totally differ-
ent nowadays. it is common knowledge that once things 
were calmer, and the streets less busy, the kids were 
playing free and everything was somehow happier. yes, 
perhaps it’s different now but this difference has both 
advantages and disadvantages - and we just grow and 
walk with them. 

Mila Kostova, student from Vratsa
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моята улица носи името „екзарх Йосиф”32. в 
момента тя е главна улица във враца. Преди 20 

години е била малка уличка с малки къщички. за да 
я разширят, са съборили повечето от тях. доколкото 
знам името не е променяно. това е една от улиците 
с най-много катастрофи. Предпочитам улицата ми да 
е останала малка и безопасна, спокойна, отколкото 
несигурна и пренатоварена.

Емануела Христова, ученичка от Враца

като слушам за промените, станали в града и 
на улицата ми, се чувствам някак свързана с 

миналото, непознато за мен, но сякаш съм част 
от него. живея на тази улица почти от както съм се 
родила и свързвам с нея най-хубавите моменти от 
детството. родителите ми се преместват да живеят 
тук след като завършват университета и до днес 
остават. аз се чувствам добре тук, хората са мили 
и живеят задружно, сякаш като някакъв остатък от 
преди. има много по-прекрасни места, на които 
бих искала да отида и да живея, но това ще остане 
завинаги моят първи дом. макар и да не съм била 
родена по време на големите промени след 1989, 
знам от родителите си и съседите, че кварталът ни 
коренно се е променил. всеизвестно е, че някога 
нещата са били по-спокойни, а улиците по-малко 
натоварени, децата са играели свободно и всичко 
е било някак по-щастливо. да, сега е по-различно, 
но промените имат своите плюсове и минуси, а ние 
просто се развиваме и вървим заедно с тях.

Мила Костова, ученичка от Враца
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дали преди 1989 е било по – добре за 
средностатистическия българин, не мога да 

определя, тъй като не съм живяла преди и след 
промяната. от думите на моя събеседник обаче 
разбирам, че тогава българия е процъфтявала, а 
днес губи от блясъка и разкоша си. с други думи  - 
всеки един от нас има различна теза по въпроса. тя 
се формира в зависимост от това в какво семейство е 
отгледан, от това как са живели близките му и какво 
е било тяхното отношение към комунизма.

Паола Петрова, ученичка от Видин

аз съм бети. родена съм през 1993. за мен 89 
е енигма. майка ми е била на 25, а баща ми 

на 28. сестра ми – на 8 години. 1989 е донесла 
разнообразие, свобода на словото. родителите 
ми не са имали голям избор. днес изпитвам 
необходимост да се боря за собствената си свобода.

Бети, ученичка от Монтана

разликата между 1989 и 2009 година е промяната 
в хората. имало е много промени, хората били 

по-образовани и ценели повече изкуството. във 
всеки случай, много неща са се променили оттогава. 
били са дори и малко по-горди от това,че са българи. 
но като сравнявам снимките оттогава и днес, много 
други неща са коренно различни. в крайна сметка, 
2009 година е по-добра.

Анита, ученичка от Монтана

whether the average Bulgarian has lived better 
before 1989, i can not determine, as i have not 

lived before and after the change. from the words of 
my interlocutor, however, i understood that in the era 
of socialism Bulgaria has flourished. in other words 
- each of us has a different view on this matter. it is 
formed depending on our family, on how our relatives 
have lived and what was their attitude toward commu-
nism.

Paola Petrova, student from Vidin

i’m Betty. i was born in 1993. for me 1989 is an enig-
ma. My mother was 25, my father - 28. My sister - 

8 years old. 1989 has brought diversity, freedom of 
speech. My parents did not have much choice. today i 
feel a need to fight for my personal freedom.

Betty, student from Montana

the difference between 1989 and 2009 is the 
change in people’s behavior. People were more 

educated. Anyway, many things have changed since 
then. they were even prouder of being Bulgarians. 
But since then many things are fundamentally dif-
ferent. ultimately, 2009 is better.

Anita, student from Montana

o
т 

уч
ен

иц
ит

е 
/ 

fr
om

 t
he

 s
tu

de
nt

s
64



лятно Училище     
     

как учим история с театър
  

using theatre to teach history

Глава iii (26.VII – 9.VIII 2009) chAPter iii

    suMMeR sChOOl 
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лятно Училище

тази глава започва от края. след това си проправя път 
към средата, докато достигне началото. Предполагам, 
нещо като репетиция.
спектакълът Хотел Просперитет е един от резултатите 
от нашето лятно училище в бела речка през 2009. 
изграждането на пиесата премина през два етапа: 
определяне и изследване на темите, с които пиесата 
ще се занимава; търсене на театрална форма, 
характери, реплики, предмети, дизайн и музика, 
които да представят тези теми. след това трябваше 
да съберем двата етапа и да направим репетиция за 
финалното представление. започнахме от нищото, 
от идеята, че искаме да направим пиеса за българия 
и 1989. накрая имахме представление – изиграно в 
два града, по два отделни повода. но, както казах по 
– горе, тази глава започва от края - с размишление 
върху три важни думи: съпричастност, съчувствие, 
игра. 

едно: в последните минути на нашата пиеса за 
българския преход от комунизъм към двусмисленост 
и неяснота, барманка преднамерено гледа 
настрани,  докато трафиканти крадат дете от 
родителите му. Човек от публиката попита: „Как 
е възможно тя да гледа в другата посока? Къде е 
нейната съпричастност? Къде е съчувствието й?” 

на 14 месеца детето е способно да изпитва 
съпричастност и съчувствие. Пример: възрастен си 
изпуска молива на пода в близост до дете и забързано 
го търси. По всяка вероятност детето ще се включи в 

the suMMeR sChOOl

this chapter begins at the end. it then works its way 
through to the middle until it reaches the beginning. A 
bit like some rehearsal processes i suppose.
the performance hotel Prosperity was one of the prod-
ucts of our summer school in Bela rechka in 2009. the 
process of making the play involved two stages. firstly 
we had to define and research the themes that the play 
would handle. secondly we would need to search for a 
theatre form, characters, spoken words, objects, design 
and music capable of sustaining these themes. then we 
would have to put all this together, to generate a rehears-
al for the final performances. we began with nothing, 
just the idea that we wanted to make a play about Bul-
garia and 1989. we finished with a performance which 
was performed on two separate occasions in two cities. 
But as i said above, this chapter begins at the end with a 
reflection on three important words; empathy, compas-
sion, and play.

one: In the final moments of our play , Hotel Prosper-
ity, about the Bulgarian transition from communism to 
ambiguous confusion, a barmaid consciously looks away 
as child traffickers steal a young girl from her parents. A 
member of the audience asked, “How can she look the 
other way? Where is her empathy? Where is her compas-
sion?”. 

At fourteen months old the human baby is capable of 
both empathy and compassion. take this example. An 
adult drops a pencil onto the floor near the child and 
then begins to urgently look for it. the child will more 
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than probably join in the search for the lost pencil if he 
perceives the person to be stressed for having lost it. in 
the pre-linguistic world of the fourteen month old child 
such a simple experiment reveals depths of empathy and 
compassion in even the youngest of humans. 
empathy: the ability to put oneself in the shoes of an-
other, to be able to imagine what it must be like to con-
front a situation which one may have no direct experi-
ence. 
Compassion: the desire to alleviate the suffering of an-
other.
can we humans lose or suppress our empathy or com-
passion? Are human beings truly capable of overriding 
such basic human emotions? yes, of course. our play 
suggests nothing that has not happened many times in 
Bulgaria since 1989. when the conditions are right we 
are capable of anything. the question our play asks is 
what are these conditions which enable this young bar-
maid look the other way? why did they arise in the last 
20 years?

two: “I like your work…I love the energy it produces…and 
clearly people feel energised as a group or community 
during the time you are working together. And people 
have a chance to reflect upon who they are and where 
they come from…and what the future may hold…but I 
have such a nagging and painful feeling inside…is it seri-
ous? Are you not just playing with us?”

very young children sleep for more than half their day. 
But as they sleep they are far from resting. they are 
dreaming. Dream time is crucial in the psychological, cog-
nitive and emotional development of the human child. 

търсенето, ако усети, че човекът е под стрес. в пред 
– езиковия свят на 14 месечното дете такъв прост 
пример разкрива дълбоко съпричастие и съчувствие 
дори и у най – младите човешки същества. 
Съпричастност: възможността да се поставиш на 
мястото на другия, да си представиш какво би било 
да си в ситуация, за която не си подготвен. 
Съчувствие: желанието да облекчиш нечие страда-
ние. 
възможно ли е ние, хората да загубим или потиснем 
съпричастността си или съчувствието? способни ли 
сме да погазим такива базови човешки емоции? 
да, разбира се. нашата пиеса не внушава нищо, 
което да не се е случвало многократно в българия от 
1989 насам. При определени условия сме способни 
на всичко. въпросът, който нашата пиеса поставя, е 
кои са тези условия, които позволяват на младата 
барманка да гледа на другата страна?

две: “Харесва ми... енергията, която създава.. 
определено хората се чувстват заедно като група 
или общност, докато работите заедно. Имат 
и възможност да размишляват кои са и откъде 
идват... и какво може да крие бъдещето...но, нещо 
ме гризе и боли отвътре... сериозни ли сте? Не си 
ли играете просто с нас?”

малките бебета спят почти по цял ден, но това не 
значи, че си почиват – те сънуват (мечтаят). това 
време е критично за психологичното, познавателното 
и емоционалното развитие на детето. когато 
малките деца са будни, те работят упорито, за 
да разучат реалността чрез поредица от опити и 
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But dreaming is not confined to periods of sleep. when 
young children are awake they work hard to arrange and 
test their reality through continual experimentation and 
investigation. they live in an awake/dream state, they 
test the real and the unreal, the concrete with the imag-
ined. we adults call this day dreaming. when it is slightly 
more structured we call it play. through play children 
compare and test the outside world with alternative and 
imagined worlds, with other possibilities. they play with 
what they encounter, they play to learn, play to manipu-
late reality. they play to “fit in”. And they play to imagine 
alternative realities.
And here is the surprise. we adults do exactly the same 
thing. look around the room or space you are in at this 
moment. is it perfect? how would you like to change it? 
how could you make it more yours? And remember that 
your room was not always there. it is highly unlikely to 
be natural space. it was first imagined and then created. 
Maybe a hundred years ago someone created the chair 
you are now sitting on but nevertheless it was imagined 
before being designed and built. even a natural land-
scape has most probably been altered and designed by 
humans over centuries. rooms, buildings, cities, bridges, 
walls, shapes of animals, trees and crops; all constructed 
(or at least influenced or manipulated) as a result of acts 
of the human imagination – possibly by many hundreds 
of people involved in hundreds of social interactions. 
But before the act of design and making is possible we 
need to imagine what we want. we need to imagine 
what our future chair or house or marriage might look 
like. we need to imagine, to play, to free wheel; we com-
pare reality with the yet to be real.  whether or not we 
go on to attempt to create our imagined futures has a lot 

проучвания. те живеят в будно/сънно състояние; 
изпробват истинското и нереалното, действителното 
и въображаемото. ние възрастните наричаме 
това сън посред бял ден. когато придобие малко 
по – структуриран вид, го наричаме игра. Чрез 
играта децата сравняват и изпробват външния свят 
с алтернативни, измислени светове. те играят с 
всичко, което им попадне, играят, за да учат, за да 
преиначат реалността. те играят, за да „се впишат”. 
и тук е изненадата. ние възрастните правим същото. 
огледайте стаята или пространството, в което се 
намирате сега. съвършено ли е? как бихте искали да 
го промените? да го направите по – свое? и помнете, 
че вашата стая не винаги е била там. Първо, някой си я 
е представил. После е била създадена. може би някой 
преди 100 години е създал стола, на който седите. но, 
столът първо е бил идея, а после някой е направил 
дизайна и го е произвел. стаи, сгради, градове, 
мостове, стени, форми на животни, дървета и площи, 
всичко това е съградено (или поне повлияно или 
манипулирано) в резултат на работата на човешкото 
въображение – най – вероятно от стотици хора, 
въвлечени в стотици социални взаимоотношения. 
но, преди актът на проектиране и създаване да 
стане възможен, ние трябва да си представим 
какво искаме.  имаме нужда да си представим 
как ще изглеждат нашия бъдещ стол или къща, 
или брак. имаме нужда да си представяме, да 
играем, да се оставим на течението, да сравняваме 
действителността с това, което все още не е реално. 
дали се опитваме да си представим нашето бъдеще 
или не, е въпрос, свързан до голяма степен с нашето 
образование, култура и чувство на самооценка. но, 
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to do with our education, culture and our sense of self 
worth. But one thing is clear. children and adults alike 
imagine their futures through play and creative compari-
sons with the present.
Play refers to a range of voluntary activities that are nor-
mally associated with pleasure and enjoyment but are 
implicitly to do with learning through the interaction of 
reality and imagination.  Play is at the heart of learning, 
of creativity, of creating our personal and social, collec-
tive futures. Play is voluntary. Play is pleasurable. chil-
dren play. we go to the theatre to see a play. we play 
with ideas at work. we play and listen to music together 
to relax. we are playing much of the time even when 
done seriously. we play if we are healthy.
the basis of all our work during the summer school in 
Bela retchka was the belief that we can reflect upon seri-
ous and important things by basing our work on play. in 
this case our play aimed to create a play, a theatre play. 
we not only worked through play. we set out to imagine, 
design and structure a play for an audience.
we set out to organise a rehearsal process, consciously 
employing structured play and theatre devising tech-
niques, in order to investigate concepts of the real and 
unreal, the real and the ideal. we agreed the terms and 
conditions of our work together. we imagined and set 
the rules together. we searched out and researched nar-
ratives which resonated for us. we tried to convert these 
narratives into theatrical metaphors for an audience. we 
used this process as a means to rehearse how we wish to 
live and work together beyond the rehearsal room. we 
could call all this aesthetics of participation.  
thirty years ago i read a short phrase by Bertolt Brecht 
which has resonated in my head ever since. it was not 

едно е ясно. децата и възрастните по един и същи 
начин си представят бъдещето чрез игра и творчески 
сравнения с настоящето. 
свързваме играта с поредица от съзнателни действия, 
с удоволствие и радост, с учене чрез взаимодействие 
между реалност и фантазия. играта е в сърцето 
на обучението, творчеството,  на изграждането на 
личното ни бъдеще и на бъдещето ни като общество. 
играта е доброволна и приятна. децата играят. Ходим 
на театър, за да видим пиеса (игра). разиграваме 
идеи на работното си място. свирим и слушаме 
заедно музика за удоволствие. През по – голямата 
част от времето играем, дори и когато правим нещо 
сериозно. играем, когато сме здрави. 
в основата на работата ни по време на лятното 
училище в бела речка беше убеждението ни, че 
можем да разсъждаваме върху сериозни и важни 
въпроси под формата на игра. играта ни имаше за 
цел да създаде игра - театрална пиеса. ние не само 
работехме, играейки. През игра си представихме, 
замислихме и построихме пиеса за публика. 
организирахме репетиции, в които съзнателно 
използвахме структурата на пиесата и техниките 
за създаване на театър, така че да изследваме 
концепциите за реалното и нереалното, реалното и 
идеалното. заедно изработихме и приехме условията, 
при които ще работим в екип. търсихме и изследвахме 
разказите, които отекваха вътре в нас. опитахме се 
да превърнем тези разкази в театрални метафори, 
предназначени за публика. използвахме целия 
процес, за да репетираме как искаме да живеем и 
работим заедно и извън залата за репетиции. всичко 
това можем да наречем естетика на участието. 
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by Brecht the poet. Nor was it by Brecht the playwright. 
it was by Brecht the theatre director and pedagogue. in 
late 1932, as hitler prepared his reign of terror, Brecht 
directed a short piece called, “the Decision”. in 1956 
Brecht jotted down the following observation;

“The Decision was not written for an audience but exclu-
sively as a learning opportunity for the performers”.

An aesthetics of participation is this:

 the collective production of designed experi-
ences (fictions)  using the arts and play to generate learn-
ing opportunities which explore both the personal and 
social facets of being human in all its complexity. in dra-
ma and theatre these fictions are experienced as though 
they were really happening.
 the workshop leader can enter these fictions to 
enhance the participants understanding of the fiction, 
themselves, their relationships and their environment. 
 it is essential that opportunities to reflect are 
built into the event in order to complete the learning.

the early sessions

every morning the summer school began with two hours 
of physical exercises and games designed to build physi-
cal, emotional and social awareness of the individual 
and the group. in many formal school settings physical 
contact between students and teachers and students is 
often confined to physical education or sports classes. 
this is particularly the case in countries where the per-
forming arts, theatre and drama are not taught or em-

Преди 30 години прочетох кратка фраза от бертолд 
брехт, която звучи от тогава в главата ми. не беше от 
брехт поета, нито от брехт драматурга. беше от брехт 
театралния режисьор и педагог. в края на 1932, когато 
Хитлер се подготвя за своето царство на терора, брехт 
режисира кратка пиеса, озаглавена 

„Решението”. През 1956 Брехт си записва: 
„Решението не беше написана за публика, а 
изключително като възможност за изпълнителите 
да се учат”.  

какво е естетика на участието:
 колективно измисляне на преживявания 
(фикция) с използването на изкуства и игра като 
възможности за учене, които едновременно 
изследват личните и социалните аспекти на 
човешкото същество в цялостната му сложност. в 
драмата и театъра тези фикции се преживяват като 
реално случващи се;
 водещият на уъркшопа може да „влезе” в тази 
измислица, за да усили разбирането на участниците 
за фикцията за тях самите, за отношенията им и за 
обстановката; 
 за да е завършен процесът на учене, е 
важно в процеса да са заложени и възможности за 
размишление. 

Първи сесии

всяка сутрин започвахме с два часа физически 
упражнения и игри, предназначени да създадат 
физическо, емоционално и социално чувство за 
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ployed as pedagogical tools. how, as emotional beings, 
we respond to the demands and delights of working in 
groups, is also rarely considered in formal schooling. in 
our work this became the central question. Drama and 
applied theatre place significant emphasis on the learner 
as most engaged when the mind, body and imagination 
is deployed together and alongside others.
we learnt to run at great speed in confined areas with 
eyes closed. we learnt to tell the stories of others though 
sounds and touch rather than words. we learnt to ne-
gotiate and agree our own rules, or learning and work-
ing agreements, as a basis for our research and work on 
building our play. 
in the very first hours of the summer school the young 
participants presented photos and objects brought from 
home. they talked about how the objects represented 
aspects of their family histories – especially those histo-
ries reaching back to pre 1989. Photos were not just use 
to describe families but unearth how social norms were 
different in communist times (from holidays to school 
uniforms to official parade days)  but also other curious 
details such as haircuts, clothes, cars, style of bags and 
accessories. And we also discussed absences. Photos 
often mark special occasions but in the case of Bulgaria 
christmas was not one of them. in communist Bulgaria 
christmas was not an official celebration.
we often abandoned our rehearsal room to work and 
use outside as both a resource and as a congenial place 
to rehearse. we walked through the village of Bela re-
chka one morning looking for signs of pre 1989. the 
abandoned brick ovens along the river were a clue to 
how things had changed over the years. until 1989 peo-
ple had used the large ovens in a collective fashion. if 

индивидуалност и за група. в училище физическият 
контакт между учениците и учителите често е 
ограничен до часовете по физкултура и спорт. това 
особено важи за страните, в които изпълнителските 
изкуства, театърът и драмата не се преподават и 
не се използват като педагогически средства. как 
ние, като емоционални същества, отговаряме на 
очакванията и на удоволствието от работата в групи, 
също рядко се взема под внимание в училищата. 
именно това беше централна тема в нашата работа. 
драмата и приложният театър поставят ударение на 
учащия като най – ангажиран, когато умът, тялото и 
въображението се проявяват заедно и паралелно. 
научихме се да се движим в затворени пространства 
със затворени очи. да разказваме истории повече 
със звуци и допир, отколкото с думи. да договаряме 
и установяваме собствените си правила и условия 
за обучение и работа, като база за изследване и 
създаване на нашата пиеса.
в първите часове на лятното училище участниците 
представиха снимки и предмети, донесени от техните 
домове. разказаха как тези предмети представят 
различни аспекти от фамилната им история – особено 
тези отпреди 1989. снимките бяха използвани не 
само за да опишат семейството, но и да разкажат 
за различните социални норми по времето на 
комунизма (от празниците до училищните униформи 
и официалните манифестации). и да покажат други 
любопитни детайли като прически, дрехи, коли, стил 
на чанти и аксесоари. обсъждахме и липсите. Често 
снимките са посветени на специални поводи, но в 
българия коледа например, липсва. в комунистическа 
българия коледа не е бил официален празник. 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 26.VII-9.VIII 20091989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 26.VII-9.VIII 2009

73

one wanted to cook bread or a large piece of meat an 
oven along the river would be lit and various families 
would make use of the opportunity. why did this tradi-
tion die away after 1989? Because people became more 
individually minded? or because there was less demand 
as even more people left the village? the answer is not 
so clear. But our walks as investigators were throwing up 
interesting questions, if not unambiguous answers.
Alongside such research were sessions aimed at devel-
oping a provisional theatrical language; a frame of ref-
erence which we would all have in common and could 
use to help progress our rehearsals. Almost none of the 
young participants had any experience of making theatre 
before this summer school. those that had performed 
in school plays had done so with scripts from the begin-
ning. in this case things were going to be different. we 
were to build our own play…from an idea. But we had to 
find that idea first!

the frozen Grouping (or image)

At its simplest, all theatre is a series of actions, even 
when the action describes a lack of action. And action al-
ways depicts a struggle or conflict in one or more people. 
that is why we use the word actor to describe the work 
of a theatre performer. while the spoken word may be 
central to some performances there are performances 
which contain no words. But there is never a perform-
ance which contains no action. even samuel Becket, the 
supreme practitioner of so little action, is about the ab-
sence of action. in conventional theatre a play is divided 
into acts. Brecht talks about playable actions while stan-
islavsky talks of bits of action. Act. Action. Actor. 

Често изоставяхме залата за репетиции, за да 
използваме пространството навън – като източник 
и като приятно място за работа. една сутрин се 
разхождахме из селото в търсене на знаци отпреди 
89. изоставената тухлена пещ край реката беше знак 
за това как са се променили нещата. до 89 хората 
са ги използвали заедно. ако някой е искал да пече 
хляб или агне, фурната е бивала запалена и различни 
семейства са се възползвали от възможността. защо 
тази традиция е изчезнала след 89? дали хората са 
станали по – големи индивидуалисти? или употребата 
е намаляла, защото  мнозина са напуснали селото? 
отговорът не е много ясен. но, нашите разходки като 
изследователи раждаха интересни въпроси, ако не 
недвусмислени отговори. 
редом с тези изследвания провеждахме сесии, които 
целяха развиване на условен театрален език, рамка, 
еталон, общ за всички ни, който да използваме в 
процеса на репетициите. Почти никой от учениците 
нямаше опит как се прави театър преди лятното 
училище. тези, които бяха участвали в училищни 
пиеси, бяха работили със сценарий от самото начало. 
в нашия случай ситуацията беше друга. ние трябваше 
да изградим нашата пиеса... от една идея. Първо 
трябваше да намерим идеята!

неподвижни групи (или изображения)

най – просто казано, театърът е серия от актове 
(действия), дори и когато действието представя 
липса на действие. действието винаги изобразява 
борба или конфликт у един или повече хора. затова 
използваме и думата актьор, за да опишем работата 
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to explore how action in theatre generates meaning for 
spectators we needed to start with examining what an 
action might be. so we broke actions down into their 
smallest units by freezing them. three or four days were 
spent in which participant/performers used their bodies 
to create frozen groupings from every conceivable angle. 
People worked in small groups first to create their three 
dimensional frozen groupings and then to “present” 
them to each other, using the other small groups as spec-
tators.
we looked at how spectators always look for a focal point 
within the frozen grouping and how, if there was no sin-
gle focal point, they would effortlessly identify multiple 
foci, just as might viewers of a photograph. we learnt 
that if we bore this in mind as we made our frozen group-
ings we could direct the gaze of the spectators to a spe-
cific element. 
from which physical position the spectator chose to view 
the frozen groupings also turned out to be significant. 
we discovered how and where one stands alters how 
one “reads” and interprets the image. 
And we discovered something about power. whenever 
the spectator was asked to look for which character rep-
resented power, figures would always be pointed out. 
there was not always agreement about this. As a par-
ticipant pointed out, “sometimes it depends on where 
you are standing as an onlooker and where the focus is 
within the frozen grouping”.
the themes of our frozen groupings were always related 
to 1989. we built frozen groupings rapidly and frequent-
ly without using words in the making process. this was 
consciously encouraged. rather than discussing a theme 
for half an hour participants were shown how to make 

на театралния изпълнител. за някои представления 
думите може и да са в основата, но има и такива без 
думи. но, няма представление без действие (акт). 
дори и самуел бекет, най - големият защитник на 
минималното действие, се върти около липсата на 
действие. в стандартния театър пиесата е разделена 
на актове. брехт говори за сценични актове, докато 
станиславски използва „парчета” действие. играя 
(act), действие (action), актьор (actor).  
за да проучим как театралното действие поражда 
смисъл за зрителите, се нуждаехме да решим какво да 
е действието. накъсахме действието на най- малките 
му съставни части и ги представихме в неподвижни 
картини. три, четири дни бяха използвани за 
създаване на неподвижни групови изображения от 
всеки възможен ъгъл. учениците работеха в малки 
групи, за да създадат своите триизмерни картини и 
да ги „представят” пред останалите, поели ролята на 
зрители. вглеждахме се как зрителите винаги търсят  
фокуса в неподвижната картина и как, ако фокусът е 
повече от един, без усилия биха го идентифицирали, 
точно като пред снимка. научихме, че можем да 
насочим погледа на зрителя към определен елемент. 
разбрахме, че е важно и от коя позиция зрителят 
избира да гледа неподвижното изображение. 
открихме, че от това как и къде стои зрителят, 
променя начина, по който „чете” и интерпретира 
изображението. 
научихме нещо и за властта. всеки път, когато 
зрителят беше помолен да намери този образ, който 
представлява властта, такъв биваше посочен. не 
винаги имаше съгласие по този въпрос – „понякога 
зависи къде стои наблюдателят и къде е фокусът в 
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images through silently sculpturing one another’s bod-
ies. once a provisional image had been created by one 
member of the group any other member could change 
part or all of the frozen grouping. holidays, childhood, 
work, family life, politics, the land, love, travel, freedom, 
security, education, death. over a period of days we built 
and analysed hundreds of frozen groupings - treating 
each of these subjects from the perspective of before 
and after 1989.
within hours of starting work in this way the young par-
ticipants began to feel uncomfortable about their way 
their work was not reflecting the complexity of the lives 
they had researched. soon various decades and epochs 
were being defined in order that the frozen groupings 
could be less stereotyped and more specific. 1989 to 
2009 could not be considered as one period. it had to 
have various frozen groupings included to chart the 
changes in Bulgarian life. 
working in such an analytical yet thoroughly theatrical 
way was deeply liberating for the young participants. 
language and talking remained an essential tool but we 
were all discovering that sometimes it was better to do 
before reflecting through language. in life and school we 
are often taught or told, “plan, do and then review”. But 
in a theatre rehearsal context this is not always possible 
or valid. sometimes we must do first. only then will we 
have something concrete and theatrical to analyse and 
build upon. 
there were silent moments in which participant/per-
formers built their frozen groupings and regular presen-
tation sessions (every 8 or 10 minutes) in which this work 
was analysed by other sections of the group. then more 
rehearsal always followed based on this feedback. we 

неподвижната група”. 
темите винаги бяха свързани с 1989. създавахме 
неподвижни групи бързо и често без да използваме 
думи. Процесът беше умишлено насърчаван. 
вместо да дискутираме дадена тема за половин 
час, на участниците беше показано как да оформят 
изображения като извайват собствените си тела. 
в момента, в който картината беше готова, всеки 
член на групата можеше да промени част от нея 
или цялата. ваканции, детство, работа, семейство, 
политика, земя, любов, път, свобода, сигурност, 
образование, смърт. създавахме и анализирахме 
стотици неподвижни групи – всяка разгледана от ъгъл 
преди и след 1989.
Часове по – късно младите участници почувстваха 
неудобство от това, че тяхната работа не отразява 
сложността на живота, съобразно направените от тях 
изследвания. 
скоро определихме различни десетилетия и 
епохи,  така че неподвижните изображения от по – 
стереотипни да се превърнат в по – специфични. 
времето от 1989 до 2009 не може да се разглежда 
като един период. нужни са различни картини, за да 
„картографираме” промените в живота в българия. 
този аналитичен, но и изцяло театрален начин на 
работа, беше дълбоко освобождаващ за младите 
хора. езикът и говоренето оставаха важно средство, 
но заедно откривахме, че понякога е по – добре 
да правят преди да разсъждават на глас. в живота 
и в училище често ни учат: „планирай, направи и 
прегледай отново”. но в контекста на театралната 
репетиция това не винаги е възможно. Понякога 
първо трябва да направим. само тогава имаме нещо 
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gave this way of working the title, “analytical rehearsal”. 
the theme of our work was always Bulgarian history and 
the way ordinary lives affected and were affected by the 
larger events of 1989. we used the DNA of theatre, the 
frozen grouping (or image), to explore essential concepts 
concerning history as a way of looking at our world. 

from the real to the ideal

As part of our work on the frozen groupings we spent 
a fascinating day attempting to imagine “the real and 
ideal”. At one point the young participants were asked to 
create a real image of school. they spent busy minutes 
drawing chairs into rows and experimenting with the po-
sition of the blackboard. A teacher figure was incorpo-
rated at the front of the classroom writing on the black-
board. then students were placed sitting on the chairs 
at tables half asleep, gazing out of the window, looking 
anywhere except at the teacher or blackboard. in the 
following analysis we examined the focus of the image, 
the power relationships within the image. A passionate 
and extended discussion about the relationship between 
the words authority and authoritarianism ensued. stu-
dents were insistent that the teacher lacked authority 
but attempted to teach using an authoritarian design 
of space and communication techniques. “if this is the 
case,” i asked, “how would you like to see things change? 
what would be your ideal classroom and school?” At first 
the young participants wanted to talk but i interrupted. 
“listen, what if you make me this ideal school? have as 
much time as you need as it is not going to be easy. i´ll 
go and drink a coffee and when you are ready call me”. i 
left the room to make some coffee. i was called back less 

конкретно и театрално, което да анализираме и върху 
което да градим. 
имаше моменти на тишина, в които участниците 
създаваха своите неподвижни групови картини и 
ги представяха в рамките на сесии (всяка от 8 до 10 
минути), а другите анализираха работата. следваха 
още репетиции, базирани на обратната връзка. 
кръстихме този процес „аналитична репетиция”. 
темата на работата ни винаги беше историята на 
българия и начинът, по който житейските съдби 
са повлияли и са били повлияни от големите 
събития през 1989. използвахме днк-то на театъра, 
неподвижните изображения, за да изследваме 
основната концепция за историята като начин да 
видим своя свят. 

от реалното към идеалното

като част от работата ни с неподвижните групови 
изображения прекарахме един увлекателен ден 
в опит да си представим „реалното и идеалното”. 
учениците бяха помолени да създадат реален образ 
на училището. те подредиха столовете в редици и 
пробваха различни места за черната дъска. фигурата 
на учителя беше поставена пред класа, пишеща на 
черната дъска. учениците – седнали на столовете 
полузаспали, зяпащи през прозореца или където и 
да е, но не и към учителя или дъската. в последвалия 
анализ изследвахме фокуса на картината и 
властовите отношения в нея. настъпи дълга и 
емоционална дискусия за връзката между думите 
авторитет и авторитаризъм. учениците настояваха, 
че учителят няма достатъчно авторитет, а се опитва 
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than ten minutes later. 
the room in which we had been working had been com-
pletely transformed. Gone were the rows of chairs and 
blackboard. instead “zones” had been created dedicated 
to different activities. there was a zone for talking con-
sisting of large logs placed into a circle. coffee cups were 
placed alongside the logs. there was a cushion zone for 
quiet reading. there was an eating zone and most cen-
tral of all, a relaxing and sleeping zone. there was a sec-
tion dedicated to computers and printers. the discussion 
which sprung from this image was passionate and angry. 
Participants had no difficulty in justifying all their deci-
sions; “it is obvious that people learn more if they are re-
laxed and not stressed. why do people laugh at the idea 
that if you are tired you should rest a while?”. “i am sick 
and tired of watching the teachers back. why can´t she 
take the risk, let us see her face,  and sit down with us?”. 
once the ideal and real images had been created we 
could begin the last stage of the exercise. we needed 
to see if we could create a series of images which might 
chart the journey from the real to the ideal. there is no 
purpose of doing such work if the ideal image forever 
remains unreachable. this took work took us the rest of 
the morning and resulted in one of the richest and most 
profound examinations about the nature of historical and 
social change which i have ever participated. the young 
participants left the session convinced that change was 
necessary yet clear about the nature of the obstacles and 
challenges facing them as young Bulgarians.

from frozen Grouping to Dramaturgy

through the use of the frozen grouping (or image) we 

да преподавава като авторитарно разпределя 
пространството и предаването на информацията. 
Попитах ги: „ако това е така, как бихте искали да 
промените ситуацията? как биха изглеждали, според 
вас, идеалното училище и класна стая?” учениците 
искаха да ми отговорят, но аз ги прекъснах. „Чуйте, 
защо не направите идеалното училище? имате 
колкото искате време, защото няма да е лесно. аз ще 
ида да пия кафе, а когато сте готови, ме извикайте”. 
излязох от стаята и отидох да направя кафе. след по 
– малко от 10 минути бях извикан. 
работната ни стая беше напълно променена. 
редиците със столовете и дъската бяха изчезнали. 
на тяхно място бяха създадени „зони” с различно 
предназначение. Пънове в кръг представяха зоната 
за разговори. до пъновете -  чаши за кафе. зона 
с възглавници за четене, зона за хранене и най – 
главната зона – за почивка и сън. имаше и секция с 
компютри и принтери. 
дискусията, която възникна от тази картина, беше 
страстна и гневна. участниците не се затрудниха да 
обяснят своите решения: „очевидно е, че хората учат 
повече, ако са отпуснати и спокойни. защо хората 
се смеят на идеята, че ако си уморен, трябва да си 
починеш за малко?” „Писнало ми е да гледам гърба 
на учителите. защо не рискува да ни покаже лицето 
си, да седне с нас?”  сега вече можехме да започнем 
последната фаза на упражнението. трябваше да 
видим дали можем да създадем серия от образи – 
пътуване от реалното към идеалното. няма смисъл от 
подобна работа, ако идеалният образ остава завинаги 
недостижим. резултатът от подобни занимания е 
едно от най – богатите и дълбоки изследвания на 
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were only able to identify certain provisional ideas and 
understandings. we could build an image of a typical Bul-
garian classroom in 1970 or a hospital waiting room in 
2009. But, as in history, we needed to compare and con-
textualise given moments with others. it is only through 
comparing and contrasting similar situations that we can 
gather enough information to provoke an audience (or 
ourselves) into draw conclusions or making provisional 
judgements about what they are watching or witnessing. 
And so our task in rehearsal became to find that context, 
a fictitious of real situation or place, which could remain 
stable in some form or other, while alter as a result of the 
historical changes which took place in 1989.
Dramaturgy (the art and analysis of theatrical structure) 
has much in common with the discipline of history. we 
are interested in sequences of events (or actions), the re-
lationship between one event and another and how such 
moments might be connected. we are also interested in 
character and social motivations (why people and socie-
ties act in one way and not another). we also sometimes 
find useful concepts of turning points (when some action 
changes the course of history/the play) points of no re-
turn (when things changed forever and thus the situation 
could never return to its previous state). 
the principle difference between dramaturgy as an art 
form and history as a social science, namely the treat-
ment of evidence, also needs noting. theatre is usually 
searching for theatrical metaphors and similes with a real 
life situation (historical or otherwise). in history evidence 
is analysed in order to create understandings about so-
cial forces and events. some theatre confines itself to the 
use real historical documents from which to create per-
formance often referred to as verbatim theatre. But in 

природата на историческата и социална промяна, 
в които някога съм участвал. младите участници 
напуснаха репетицията убедени, че промяната 
е била необходима, но наясно с пречките и 
предизвикателствата пред тях – младите българи. 

от неподвижната група към драматургията

През неподвижните групови изображения можехме 
само да идентифицираме някои възможни идеи 
и разбирания. да пресъздадем образ на типична 
класна стая през 70-те или чакалня в болница 
през 2009. но, както и в историята, имахме нужда 
да сравняваме дадени моменти и контекст, за да 
съберем достатъчно информация и да провокираме 
публиката (или себе си) да направи своите изводи 
или допълнителни решения за това, което гледа. 
така нашата задача стана да открием този контекст, 
въображаема реална ситуация или постоянно, в една 
или друга форма, място, което се променя в резултат 
от историческите промени през 1989. 
драматургията (изкуството и анализът на театралната 
структура) има много общо с дисциплината история. 
ние се интересуваме от поредица събития (или 
действия), връзката между събитията и как подобни 
моменти могат да се свържат. интересуваме се също 
от ролята и социалната мотивация (защо хората и 
обществата действат по един, а не по друг начин). 
Понякога намираме смисъл в кризите, (когато някои 
действия променят хода на историята/пиесата), 
моменти, от които няма връщане, (когато нещата се 
променят завинаги и така ситуацията не може никога 
да се върне в предишен етап). внимание заслужава 
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our case we decided to take another route. we wanted 
to find a metaphor which would help us transmit some 
of understanding about the changes that had taken place 
over the past twenty to twenty five years in Bulgaria.

searching for the Metaphor – stability and flux

think of any situation in life and we will soon conclude 
that some things stay the same while others seem to 
be ever changing. A simple example might be a family. 
Most children grow up in the presence of at least one of 
parent. A turning point in the life of a child will be their 
first day at school (the world grows bigger in the course 
of just a few hours).  But at the end of this tumultuous 
day the parent is there at the school entrance to assure 
the child that some things remain constant.  But we also 
know that nothing is forever stable or fixed. the child will 
grow up and one day need to manage a genuine point of 
no return - the death of a parent.
in theatre something similar occurs. spectators look for 
things that remain stable in order to focus upon things 
that are in flux. And, as in the real world, these stable 
and moving features might be institutions, individuals, a 
building or, as in the case of Brecht´s Mother Courage, a 
wagon which is dragged across half of europe.
one morning one of our frozen groupings consisted of 
people arriving at a Bulgarian hotel in the early 1980´s. 
it was a simple image. A table symbolized the reception 
desk and the participant/performers had grabbed what-
ever bags were available to use as suit cases. the image 
was curious as it contained a pent up energy. People 
were arriving from somewhere else with expectations 
about their stay. others were receiving them with a dif-

и принципната разлика между драматургията 
като форма на изкуство и историята като социална 
наука, особено отношението към фактите. театърът 
обикновено търси театрални метафори и сравнения с 
реални житейски ситуации (исторически или други). 
в историята фактът е анализиран с цел да обясни 
социалните въздействия и събития. има вид театър, 
който се ограничава до употребата на исторически 
документи, от които създава спектакъл, често 
наричан вербатим (дума по дума) театър. но, ние 
решихме да поемем по друг път. искахме да намерим 
метафора, която да ни помогне да предадем някои 
от разбиранията за промените, случили се през 
последните 20-25 години в българия. 

в търсене на метафората – постоянство и движение 

Представете си каквато и да е житейска ситуация 
и скоро ще направите заключение, че някои неща 
остават същите, докато други постоянно се променят. 
Прост пример е семейството. Повечето деца растат 
поне с един родител. Повратна точка в живота им е 
първият учебен ден (светът става по - голям). но, в 
края на този емоционален ден родителят е там, за 
да даде увереност на детето, че някои неща остават 
непроменени. все пак знаем, че нищо не е завинаги 
и постоянно. един ден детето трябва да се справи с 
реален момент, от който няма връщане – смъртта 
на родител. нещо подобно се случва и в театъра. 
зрителите търсят неща, които остават непроменени, 
за да се фокусират върху неща, които се променят. и, 
както в истинския живот, тези постоянни и променящи 
се елементи могат да са институции, индивиди, 
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ferent set of expectations. And the frozen grouping also 
contained a physical energy as a result of five or six peo-
ple depicted as sweeping into the reception lobby and 
only one person behind the reception desk.
over the next few minutes i asked a series of questions 
about the image. what was correct and incorrect about 
the image? what would a hotel look like in 1980? what 
bags would people have been carrying? who might be 
these visitors? were they together or individuals?
with the help of Bulgarian adults in the rehearsal room 
(people who had lived in the 1980´s) we rapidly moved 
beyond the generalized image of a hotel reception to 
one in 1980. we agreed that the people arriving were 
a family. they were on holiday from a work place when 
such events were organised by the communist Party. At 
no point was money used during the whole stay. rather 
official coupons were exchanged for food etc. we be-
gan to analyse who might be the figures arriving at the 
desk. And soon the participant/performers decided on a 
mother and her daughter.  
over the next few hours we experimented and impro-
vised around this family. what might happen during 
their stay? how could we transmit to an audience some 
specific aspects about this hotel in 1980? what had re-
mained stable and what would be seen to be in flux?
we then spent a further few hours playing with the idea 
that in 1989 things changed in Bulgaria. in every house 
and institution things had changed too. if this were the 
case what would have changed at our hotel?  And if we 
could not treat the whole of Bulgarian pre or post 1989 
history as one period how might the hotel look in 1995 
for example?
over the following few working sessions we agreed that 

сграда, или в случая с Майка Кураж на брехт, вагон, 
влачен през половин европа. 
една сутрин едно от неподвижните ни изображения 
представяше хора, които пристигат в български 
хотел в ранните години на 80-те. Проста картина. 
маса символизираше рецепцията, а участниците 
бяха нарамили каквито чанти бяха намерили, 
вместо куфари. изображението беше интересно, 
защото съдържаше „скрита” изразителност. Хората 
пристигаха отнякъде с очаквания за престоя си. от 
другата страна ги посрещаха с различни очаквания. 
неподвижното групово изображение излъчваше и 
физическа енергия в резултат на това, че 5-6 човека 
бяха безразборно разположени в лобито и само един 
човек зад рецепцията. 
в следващите няколко минути зададох серия въпро-
си. кое беше вярно и кое не? как би изглеждал 
хотел през 80-те? какви чанти са носили хората? 
кои може да са посетителите? заедно ли са или не? 
с помощта на възрастни българи в залата бързо се 
преработихме общата картина на рецепция в хотел в 
такава от 1980 г. съгласихме се, че пристигащите са 
семейство, което отива на лятна ваканция в почивна 
станция, характерно за времето на комунизма. По 
време на престоя никой не използва пари, а купони. 
кои може да са пристигащите? скоро участниците 
избраха - майка и дъщеря. експериментирахме и 
импровизирахме около семейството. какво би могло 
да се случи по време на престоя им? как можехме да 
предадем на публиката някои специфични аспекти на 
този хотел от 80-та? какво е останало непроменено и 
какво може да се е променило? след това разиграхме 
идеята, че през 1989 са настъпили промени както 
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the idea of a hotel might serve our needs in finding a 
poetic metaphor for a pre and post Bulgaria. if the ho-
tel was to remain the stable feature then what would be 
in flux? the answer was quickly supplied by the young 
people; the relationship between the people in the fam-
ily and the hotel. over a breathless period of just a few 
hours we invented the story of a mother and daughter 
who arrive at the hotel for a holiday. 
using frozen groupings to sketch out the first act the 
mother figure became a member of the communist 
Party and thus in possession of privileges such as free 
travel, food coupons etc. he teenage daughter is bored 
and looking for fun. the daughter has an encounter with 
a young man working as a porter at the hotel and as a 
result her holiday is transformed.  the audience would 
also see how things were different than today; monoto-
nous food served with monotonous regularity, films in 
the cinema accompanied by unbelievable political prop-
aganda…the girl working at the reception desk efficient 
yet distant. 
in the second act( or series of frozen groupings) we are in 
1990, the mother returns to the hotel with her daughter. 
the daughter is carrying a baby and accompanied by her 
husband (the young porter from Act one): everything 
has changed. coupons no longer have any value, nothing 
works, services are dirty, abandoned or almost nonexist-
ent and the cinema is closed. in Act three the family re-
turn again! this time everything has changed again. the 
mother is an old lady and the daughter is very much the 
head of the family. her daughter is now about ten years 
old. the cinema has reopened as a turbo folk disco. eve-
rything is very expensive. At the end of this session we 
agreed as a team that the idea of a hotel could work as 

във всеки дом, така и във всяка институция. какво 
би могло да се е променило в нашия хотел? и ако не 
можем да разглеждаме българската история отпреди 
и след 1989 като един период, как би изглеждал този 
хотел през 1995 например? 
следващите работни сесии решихме, че идеята 
за хотел може да е нашата поетична метафора за 
българия преди и след. ако хотелът е постоянната 
величина, какво ще се променя? младите хора 
бързо предложиха отговор: отношенията между 
членовете на семейството и на персонала в хотела. 
в продължение на няколко задъхани часа работа 
имахме историята на майка и дъщеря, които 
пристигат в хотела за ваканцията. Чрез неподвижните 
изображения скицирахме първо действие, в което 
майката се превърна в член на комунистическата 
партия и така с привилегии за безплатно пътуване и 
безплатни купони за храна. дъщеря й е в тинейджърска 
възраст и търси забавления. тя се среща с млад мъж, 
който работи в хотела, а в резултат ваканцията й 
е променена. Публиката има възможност да види 
разликите в сравнение с днес: еднообразна храна, 
сервирана редовно, филмите в киното с невероятната 
политическа пропаганда... момичето на рецепцията – 
изпълнителна, но резервирана. във второто действие 
(или серия от неподвижни изображения) сме в 1990, 
майката се завръща в хотела с дъщеря си, която носи 
бебе и е придружена от съпруга си (младия мъж от 
първо действие) – всичко е променено. купоните вече 
нямат стойност, обслужването е лошо или изобщо 
го няма, а киното е затворено. в трето действие 
семейството се връща отново. и отново всичко е 
променено. майката е възрастна жена и по – скоро 
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the stable feature of our play but that we would need to 
define the nature of the changes in the both the hotel 
and the social relationships for each act . 
the next day we concentrated on developing the char-
acters we had sketched out. this we did by working 
from the outside in. each member of the team sought 
out clothes appropriate to their character. this involved 
talking to villagers, borrowing skirts, shoes, suitcases, old 
police uniforms. the whole cast spent a day in role, eat-
ing in role, taking their breaks in role. long sessions took 
place over the next two days in which each performer´s 
character was “hot seated” -  performers placed on a 
chair at the centre of the room and asked questions by 
the rest about his/her background, family, motivations, 
habits and dislikes. Gradually we wove together a com-
plex picture of each character and their relationships 
with each other. stanislavsky, as a director of text based 
theatre, might have called this process “discovering the 
subtext”. As we were building our own play from an idea 
rather than a text we might call it, “building our subtext”.
there was still a need to understand more fully the na-
ture of the changes at that hotel over the period of twen-
ty years. our fictitious family were users of the fictitious 
hotel. But who owed it? who was instigating the changes 
in the hotel, act by act? we returned to the first act and 
interrogated one of the barmaids further. the improvisa-
tion which this performer had instigated the day before 
became central to our work. she had told the story of 
how she had got the job in the bar as a result of a fa-
vour. the boss was a man who trafficked political favours, 
women and girls. 
Although this additional complexity was the result of an 
improvisation it had a significant historical grain of truth 

вече дъщерята е глава на семейството. бебето й вече е 
около десет годишно момиче. киното отново работи, 
но вече като фолк клуб. всичко е много скъпо. в края 
на тази сесия бяхме единодушни като екип, че идеята 
за хотел може да е стабилният елемент на пиесата 
и че за всеки акт трябва да определим характера на 
промените в хотела  и в социалните отношения. 
съсредоточихме се върху развитието на характерите 
– отвън навътре. след разговори с хора от селото 
всеки член на екипа откри и взе назаем подходящите 
за характера му ризи, обувки, куфари, полицейски 
униформи. Целият състав прекара един ден в своите 
роли, храниха се в роли, дори и в паузите оставаха 
в ролите си. следващите два дни прекарахме 
в дълги сесии, в които всеки характер седна на 
„горещия стол” в центъра на стаята и отговаряше 
на въпроси за своя произход, семейство, подбуди, 
навици, антипатии. Постепенно изплетохме 
сложната картина на всеки характер и отношенията 
му с останалите. станиславски, като режисьор на 
пиеси, базирани на текст, би нарекъл този процес 
„в търсене на подтекста”. но, ние строяхме нашата 
пиеса по – скоро от една идея, затова можем да го 
наречем „изграждане на подтекста”. все още се 
нуждаехме да разберем по – добре същността на 
промените в този хотел в периода от 20 години. кой 
е инициатор на промените в хода на трите  действия? 
върнахме се към първо действие и продължихме да 
разискваме върху характера на една от барманките. 
импровизацията на този изпълнител от предишния 
ден се превърна в център на по – нататъшната ни 
работа. тя беше разказала как е получила работата в 
бара в резултат на услуга. Шефът й беше трафикант на 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 26.VII-9.VIII 20091989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 26.VII-9.VIII 2009

83

embedded within it. Bulgaria has suffered terribly at the 
hands of traffickers and the Bulgarian mafia in post com-
munist times. corruption is still inflicting deep wounds 
on the country and everything from public institutions to 
private services are affected. Many commentators point 
to how the structure and power of the present day crimi-
nal economy was planned and implemented by leading 
members of the previous regime in the final decades of 
their rule.
this led to the decision to add another layer to three 
act structure. in Act one the hotel reception was given 
a couple of plain clothed security policemen and a head 
of security. this was not an invention which contradicted 
the course of Bulgarian history as such places had secret 
police patrolling them. we decided to include a moment 
when a thief attempts to steal the bag of our mother and 
how the secret police arrest the thief and take her away.
in the second Act the secret police are still working at the 
hotel. But now they no longer work for the state but for 
the ex head of security who is now the manager of the 
hotel. they are hoods, bodyguards and act to protect the 
interest of the manager at all times. 
in Act three the manager has transformed himself into 
the owner of the hotel. he is a mafia boss and has two 
principle interests in running the hotel. firstly it acts as a 
means by which his trafficking activities can be managed 
efficiently. indeed in the closing scene of the play we see 
how the granddaughter of the family is snatched from 
them and whisked away.  secondly the money generated 
by the hotel facilitates help him launch his political ca-
reer. he wants to run for mayor! 
then the final and crucial decision regarding our drama-
turgical structure was made. we realized that the transi-

жени и момичета. 
въпреки че това допълнително усложнение беше 
резултат от импровизация, в него имаше зрънце 
историческа истина. българия беше пострадала 
тежко в ръцете на трафикантите и на мафията в 
посткомунистическия период. корупцията все 
още нанася дълбоки рани на страната. много 
коментатори посочват как структурата и властта на 
днешната криминална икономика са били планирани 
и осъществени от лидерите на предишния режим в 
последните десетилетия от управлението му. това 
доведе до решението ни да добавим още един пласт 
към триактната ни структура. в първо действие в 
хотелското лоби се появява двойка униформени 
милиционери и таен доносник. Подобни места са 
имали тайно наблюдение. решихме да включим 
момент, в който крадец се опитва да отмъкне чантата 
на майката и реакцията на милицията, която арестува 
крадеца. във второ действие милиционерите пак са 
част от охраната на хотела. само че вече не работят 
за държавата, а за бившия таен доносник, който 
сега е мениджър на хотела. те са мутри, охранители, 
които с всяко свое действие защитават интересите 
на мениджъра. в трето действие мениджърът се 
превръща в собственик на хотела. той е мафиотски 
бос и печели от два принципа източника, маскирани 
в управлението на хотела: канал за нелегален трафик 
на хора (в последната сцена виждаме как внучката 
в семейството е открадната и отведена); парите, 
заработени в хотела, го улесняват да стартира 
политическата си кариера. неговото желание е да се 
кандидатира за кмет!
в този момент окончателното решение от гледна 



tion of the hotel from communist party establishment to 
a political platform for the ex head of hotel security had 
to be at the forefront of the spectators experience from 
the outset of the play. it needed to be as if a plan was 
being enacted out from the beginning of the play even 
if the plan was not always clear to the spectator. so we 
incorporated our head of security/manager/mafia boss 
into all key scenes. he was made into a peeping, ever 
present but invisible force, manipulating and controlling 
all turning points from the shadows. he even introduced 
the acts to the audience, commenting upon them with a 
simple wink or a nod at key moments. he not only end-
ed up manipulating the characters of the play…but the 
spectator too. 
the final image of the play turned out to be the aban-
doned beech toy of the trafficked young daughter of the 
family and the soon to be politician bowing in front of 
the audience - his journey from the shadows to “legiti-
macy” complete.

chris Baldwin

  

точка на драматургичната структура беше взето. 
осъзнахме, че преходът от хотел - почивна станция 
от времето на комунистическата партия до хотел 
– платформа на бившия шеф на тайната охрана, 
трябва да се случва пред очите на зрителите от 
самото начало на пиесата. трябваше да изглежда, че 
е планирано да се изиграе така от първата минута, 
въпреки че не във всеки момент беше ясно за 
зрителя. така че ние вградихме нашия таен доносник/ 
мениджър/ собственик - мафиотски бос във всички 
ключови сцени. той се появяваше, надзъртайки, 
винаги присъстващ, но невидим, манипулиращ и 
контролиращ всички повратни моменти от мрака. той 
дори представяше отделните действия на публиката,  
коментирайки ги просто с намигване или кимване в 
ключов момент. накрая, той не само манипулираше 
характерите в пиесата...но, също и зрителите.
Последната картина в пиесата се оказа изоставената 
плажна играчка на откраднатата млада дъщеря в 
семейството и новоизпеченият политик, който се 
покланя пред публиката – неговото пътуване от мрака 
до „легитимността” е завършило. 

крис болдуин
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OPeN MuseuMs - about the idea

the concept of the open Museums was developed as 
a key part of the project due to several reasons. 1989 
– Mapping the Northwest Project was designed to en-
courage students to “map” four towns in their region 
by finding signs, “sites of memories”, of 1989 in their 
own creative way. thus, we hoped, students might dis-
cover 1989 to be an interesting topic, worthy of being 
explored more deeply. 
i would like to stay a bit regarding the term “sites of 
memories” as it was the focal point for all the activities 
undertaken during the one year project. the term “les 
lieux de memoire” was introduced for the first time in 
1970´s by the french researcher Pierre Nora. it gained 
worldwide recognition between 1984 – 1993 when 
Galimard published a series of seven volumes under 
the title “les lieux de memoire”. these seven volumes 
present 134 academic studies written by 105 histori-
ans and edited by Nora. As professor ivaylo Znepolski, 
director of the institute for studies of the recent Past 
says his notes to the first volume published in Bulgarian, 
“this is an impressive intellectual initiative without ana-
logue in history literature that opens a new field of his-
tory research.” 
it is very difficult or even impossible to present Pierre 
Nora’s concept in few sentences. But in order to give 
context to the experiments we made in the 4 Bulgar-
ian towns it is worth quoting from Nora’s preface to the 
french edition. Places of memory, he says, “…are not 
this what people remember, but anything where the 
memory works”. 
Nora explains, “we are witnessing a world-wide up-

МУзеи на отКРито - за идеята

Причините да разработим концепцията на музеите 
на открито като ключова част от проекта са поне 
няколко. ако си спомняте първите страници на тази 
книга, може би ще се досетите, че главната цел на 
1989 – места на памет в северозапада беше ученици 
да направят карта като открият знаци, „места на 
памет” за 1989 и ги означат творчески по свой начин 
и така да открият 1989 като интересна за проучване и 
изучаване тема. 
бих искала за кратко да се спрем на определението 
„места на памет” като фокус, около който бяха 
организирани всички дейности по този проект 
през годината. терминът “les lieux de memoire” (в 
оригинал на френски) е въведен за първи път през 
70-те години от френския изследовател Пиер нора. 
Получава световно признание в периода между 
1984 и 1993, когато издателство Galimard публикува 
серия от 7 тома под заглавието “les lieux de memoi-
re”. в седемте тома са представени 134 академични 
студии, написани от 105 историци. и както отбелязва 
проф. ивайло знеполски, директор на института 
за изследване на близкото минало в бележките си 
към първия том, издаден на български език, „това е 
впечатляващо интелектуално начинание, без аналог 
в историческата книжнина”. 
много е трудно или дори невъзможно да бъде 
представена концепцията на Пиер нора в няколко 
изречения. и не това е целта на следващите няколко 
реда, а да представим контекста на експеримента, 
който направихме в 4-те български града. както 
нора казва в предговора към френското издание 
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“…местата на памет не са това, за което хората си 
спомнят, а нещо, където паметта работи”.
нора обяснява – „живеем във време на световен 
възход на паметта. от 20 или 25 години насам всички 
страни, всички социални, етнически, семейни групи 
преживяха коренна промяна в традиционната си 
връзка с миналото”. според него франция е първата 
държава, която „навлезе в тази ера на страстна, 
конфликтна, почти обсебваща памет.” но, „след 
падането на берлинската стена и разпадането на 
съветския съюз, на преден план излезе „възвърнатата 
памет” на източна европа.”
нора твърди, че възходът на паметта идва като 
резултат основно от два исторически феномена, 
характеризиращи епохата. Първият е времеви и 
се свързва с традиционно наричаното „ускоряване 
на историята”. „този израз, предложен от даниел 
алеви, означава всъщност, че най – непрекъснатият 
и постоянен феномен вече не е постоянността 
и непрекъснатостта, а промяната”, пише нора.
втората причина е социална и нора я свързва с 
„демократизацията” на историята или с могъщото 
движение за освобождение и еманципиране на 
народите, етносите, групите и дори индивидите в 
света днес. 
изкушението да навлезем още по – дълбоко 
в лабиринта на паметта е трудно устоимо, но 
последният параграф, който ще добавя тук, е 
краткото обяснение, което нора дава в предговора 
към френското издание – „трябваше да схващаме 
въпросните места във всички значения на думата 
– от най – материалното и конкретното, каквито са 
паметниците на загиналите и националните архиви, 

surge in memory. over the last twenty or twenty-five 
years, every country, every social, ethnic or family 
group, has undergone a profound change in the rela-
tionship it traditionally enjoyed with the past.” Accord-
ing to him, “france was quite possibly the first to em-
bark on this age of ardent, embattled, almost fetishistic 
“memorialism””. But, “it was followed, after the fall of 
the Berlin wall and the collapse of the soviet union, by 
the “recovery of memory” in eastern europe”. 
Nora asserts that the upsurge in memory intersects 
with two major historical phenomena that have marked 
the age. the first one is temporal and concerns what 
is usually referred to as the “acceleration of history”. 
“this notion, first put forward by Daniel halévy, essen-
tially means that the most continuous or permanent 
feature of the modern world is no longer continuity or 
permanence but change”, writes Nora. the second rea-
son is social which Nora links to the “democratization” 
of history or the powerful movement for emancipation 
among peoples, ethnic groups and individuals in the 
world today. 
the temptation to enter more deeply into the labyrinth 
of memory is almost irresistible, but lets simply add 
here a short the definition by Nora. “site of memory - 
lieu de mémoire is any significant entity, whether mate-
rial or non-material in nature, which by dint of human 
will or the work of time has become a symbolic element 
of the memorial heritage of any community”. these 
could be archives, museums, cathedrals, palaces, but 
also concepts and practices - commemorations, genera-
tions, mottos, rituals and objects - inherited property, 
commemorative monuments, emblems and symbols.
the open-air maps or museums of 1989 in vidin, Mon-
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до най – абстрактното и умозрителното, каквито са 
понятията за потекло, поколение, та дори и за област 
и човек – жива памет.” 
музеите или картите на открито на 1989 във видин, 
монтана, враца и вършец са събитията, на които 
публично представихме резултатите от нашата работа. 
начинът на представяне във всеки от градовете 
беше уникален, всеки отделен екип решаваше как 
да организира своето събитие. музеите на открито 
за 1989, събитията, с които на практика завърши 
проектът 1989 – Места на памет в Северозапада, 
се превърнаха в първите свидетелства за реалните 
знаци на памет за това, че 89 е година на драматични 
промени в северозападна българия. музеите също 
могат да бъдат определени като уникален подарък, 
който учениците направиха на своите родители, 
семейства, домове, общности, улици, градове. нещо 
повече, фактът, че общините на четирите града бяха 
наши партньори даде допълнителна легитимност на 
тези еднодневни събития. 
Проектът 1989 – Места на памет в Северозапада 
е нашият опит да видим какво се случи в четири 
български града през 20-те години след падането на 
берлинската стена. в центъра на проекта поставихме 
младите хора, които не са били родени тогава. те 
са тези, които трябваше да открият промените в 
своите домове, на своите улиците, в своето училище, 
в градовете, в които живеят. как? като говорят с 
родителите си и зададат „незададените” до сега 
въпроси. като провокират своите близки и семейства 
да започнат разговор по неизговорените проблеми 
на прехода. като открият местата на случилата се, 
случващата се донякъде и на неслучилата се промяна. 

tana, vratsa and varshets were events which presented 
in public the results of our work. the way of presenting 
the project was unique in each of the cities as different 
teams decided how to organize their particular event. 
these open Museums of 1989, the concluding events 
of the 1989 - Mapping the North West Project, became 
the first evidence and real signs of memory that 1989 
was the year of dramatic changes in the Northwest of 
Bulgaria.  the open Museums can be also described as 
a unique gift made by students for their parents, fami-
lies, homes, communities and streets. furthermore 
these one day events gave the project an added legacy 
due to the fact that municipal authorities became our 
partners. 
with 1989 – Mapping the North West Project we tried 
to find out what had happened in four Bulgarian towns 
during those 20 years after the fall of the Berlin wall. 
the young people who had not been born in 1989 were 
at the centre of the project. they attempted to identi-
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тези места, които пазят „следите” на личните истории 
и на историята на всекидневието, бяха нашите 
експонати в музеите на открито. 
Програмата беше уникална като съдържание във 
всеки град, но следваше обща философия, базирана 
на четири основни елемента: артистични дейности, 
представени от учениците; дейност, характеризираща 
избрания метод на работа по време на проекта; 
прожекция; дискусия. По този начин учениците и 
учителите от всеки град имаха възможност да видят 
работата на своите колеги и да участват в серия 
от дискусии с историци, журналисти, писатели и 
режисьори. 
на 23-ти октомври 2009 във вършец местни хора и 
гости имаха възможност да направят черно – бяла 
фото екскурзия, подготвена от учениците от училище 
иван вазов, и така да проследят как са се променили 
през последните 20 години ключови места в града. 
изложбата беше разположена на открито в самия 
център, пред сградата на читалището. в рамките 
на специален театрален уъркшоп ученици, местни 
актьори - аматьори и гости заедно експериментираха 
как езикът на драмата и театъра могат да се използват 
в процеса на преподаване на близка история. вечерта 
за първи път беше прожектиран документалният 
филм на режисьора стефан командарев – „Градът на 
жените - баданте”. филмът разказва лични истории, 
споделени ни от две ученички – участнички в проекта 
– за техните майки и баби, напуснали страната, за да 
гледат болни хора в италия. 
три дни по – късно, на централния площад във видин 
учениците представиха интерактивната изложба 
„Предмети и звуци на промяната – носталгия или 

fy the changes in their homes, in their streets, in their 
schools, in their towns. how? By talking with their par-
ents and by posing the questions never posed before. 
By provoking their relatives to start speaking about 
the problems of the transition they had never spoken 
about. By locating places of change – that happened, 
that happened to a certain extent or that haven’t hap-
pened at all. these places which keep the “scars” of the 
personal stories and the history of routines were our ex-
ponents in the open Museums. 
while programmes in each town were to some degree 
unique in content and philosophical approach they all 
shared four elements: artistic work done by the stu-
dents; activity that showed a certain approach used 
during the project, a film projection and a discussion. 
thus the students and teachers were supposed to see 
the other groups’ artistic work and to participate in a 
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забрава?” По – късно, в централното фоайе на 
общината беше представена театралната миниатюра 
„Хотел Просперитет”- 20-те години преход през 
погледа на учениците – участници в лятното театрално 
училище на проекта. за финал беше оставен дебатът 
за ролята на изкуствата (кино, литература, драма) 
в процеса на преподаване на история. участваха 
евгений михайлов, кино режисьор, Яна Генова – 
съавтор на инвентарната книга на социализма и крис 
болдуин, артистичен директор на спирал, испания.
на 29-ти октомври учениците от монтана организираха 
на централния площад „отворен микрофон” за лични 
спомени по повод годишнината от промяната. във 
фоайето на библиотеката беше подредена изложба 
„моят дом след 1989”. денят завърши с прожекция 
и оживена дискусия с писателката малина томова за 
езика на 89 и ролята на писателите. 
Последният музей на открито „отвори врати” 
на 6-ти ноември с уличен парад „1989 и нашият 
град”. Паралелно учениците подредиха изложба в 
регионалния исторически музей – „моята улица след 
89” – снимки и истории, събрани от тях. кръгла маса 
и дискусия на тема „северозападът и промяната – 
какво (не) знаем, как (не) разказваме” с участието на 
доц. михаил Груев събра ученици от четирите града. 
музеите на открито във видин, враца, монтана и 
вършец бяха кулминацията на проекта 1989 – места 
на памет в северозапада. начинът на представяне 
беше уникален във всеки от градовете. така както е 
уникална всяка една лична история. 

мариана асенова

series of discussions with historians, journalists, writers 
and directors. 
on 23rd of october 2009 in varshets local people and 
guests were able to follow the signs of the change to 
key places over the last 20 years through a “black white 
and photo journey” prepared by students from the ivan 
vazov school. the exhibition was placed in the open air 
in the very centre, in front of the chitalishte (reading 
house) building. A theatre workshop gathered students, 
local artists and guests together to find out how we 
could use the language of theatre and drama to study 
recent history. the same evening the documentary, 
“the town of women - Badante”, directed by stephan 
Komandarev, was shown for the first time. the docu-
mentary tells the same story two students who partici-
pated in the project told us – about their mothers who 
left the country to work as careers of ill people in italy.  
three days later in vidin´s main square students pre-
sented the “objects and sounds of the change – Nostal-
gia or oblivion?” – an interactive exhibition. later in the 
Municipality´s main foyer young people from the sum-
mer school performed “hotel Prosperity”, the story of 
the 20 year transition in Bulgaria, as seen through their 
own eyes. finally, a debate on the role of arts (cinema, 
literature, drama) in the process of teaching history 
took place with the participation of evgeniy Mihailov – 
movie director, yana Genova – co- author of “inventory 
Book of socialism”, chris Baldwin, Artistic Director of 
spiral, spain. 
on 29 of october in the main square in Montana stu-
dents organized an “open microphone” for personal 
memories about the anniversary year and the change. 
in the library foyer an exhibition entitled “My home 
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1989–“промяната”, „подмяната”, „анархия”, 
„дойде демокрацията”, „начало на безза-
конието”, „а случи ли се тя?”.....

всичко започна с въпроса как да „преподавам” близка 
история, така че тази епоха на социалистическото 
минало в българия да не бъде „скучна поредица 
от факти, събития, имена”... а можем ли изобщо да 
включим в учебната програма история, която все още 
е сред нас и за която дистанцията на времето не е 
дала многопосочната си оценка на „обективност”?
да... пред поредица дилеми е изправен учителят по 
история, когато преподава историята на близкото 
минало. за мен те бяха: 
 как да използвам всичко, което е до нас и 
около нас като източник на тази история;
 как да разнообразя методите за изучаване 
на близка история, така че децата да са активни 
изследователи; 
 как да се коментира ключовата 1989-та.
участието ми в проекта на фондация за нова култура 
- софия: 1989 – места на памет в Северозапада” ми 
предостави възможности да преодолея поне част 
от тези дилеми. При това в този край на българия, 
в който психологията на гласоподавателите по 
време на изборите дълги години след 1989 –та 
роди в обществото фразата „червеният край”. което 
обяснява донякъде защо толкова бавно тук се случи 
промяната!
с учениците изминахме няколко етапа в съвместната 
си работа:
 събиране на материали /спомени, предмети, 
книги, преса и т.н./ чрез метода на „домашния 

After 1989” was presented. the day ended with a film 
projection and discussion with writer Malina tomova 
about the language of 1989 and the role of the writers.    
the last open Museum was in vratsa on 6th of Novem-
ber and started with a street parade, “1989 and our 
town”. in parallel, an exhibition “My street After `89”, 
consisting of photos and stories gathered by students, 
was opened in the regional history museum. A round ta-
ble discussion entitled, “the Northwest and the chang-
es – what we (do not) Know, how we (do not) retell” 
took place with guest speaker Ass. Prof. Mihail Gruev. 
the open Museums in vidin, vratsa, Montana and var-
shets were the culmination of the project. they were 
unique in every town. As every personal story is. 

Mariana Assenova

1989 – “the change”, “the replacement”, 
“Anarchy”, “Democracy came”, “the Begin-
ning of lawlessness”, “And whether it hap-
pened at all?”.....

it all started with a question. how could i “teach” the 
recent history of socialist Bulgaria as something other 
than a boring list of facts, events, names? Are we able 
to teach this period in history lessons if it is still alive in 
us and where the distancing effect produced by time 
passing has not yet been enough to allow “objectivity” 
to emerge?
it is true that history teachers face a series of dilemmas 
when they present recent history. for me they are:
 how to use everything around us as a history 
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source.
 how to use different methods in teaching re-
cent history which involve the students more actively in 
the process.
 how should we talk about the key year of 
1989?
Being part of 1989 - Mapping the Northwest Project 
gave me an opportunity to overcome, at least in part, 
some of these dilemmas - especially in this part of Bul-
garia where the common psychology of the electorate 
years after 1989 earned it the title “red region”. this 
partly explains why change happens so slowly here!  
together with the students we passed through several 
stages during the project:
 Gathering materials (memories, objects, books, 
magazines etc.) using the method of the “home muse-
um”;
 survey and interviews with two generations 
that experienced the socialist past and the changes in 
1989 using the “oral history” method; 
 Preparation and presentation of a permanent 
museum of socialism in our school, in Bela rechka vil-
lage during the Goatmilk festival and in front of the citi-
zens in vidin during the day of the town;
 Participation in the other research students’ 
presentations in other cities of the Northwest, part of 
the project;
 studying through diverse range of art methods 
– summer theatre school in english language. 
when i started my work, i was led by a professional 
aspiration that students would study with interest, to 
search independently for different viewpoints through 
the personal stories of the interviewees, to face con-

музей”;
 провеждане на изследване и интервюта с 
хора от две поколения на социалистическото минало 
и преживели 1989 чрез метода „устна история”
 подготовка и представяне на постоянен 
ученически музей на социализма в училище, 
на фестивала козе мляко в с. бела речка и пред 
гражданите на видин на празника на града;
 участие в дните на представяне на 
изследванията на учениците в другите градове в 
северозапада, участници в проекта;
 учене чрез средствата на изкуствата – лятно 
театрално училище, проведено на английски език.
когато започвах работа, изхождах от професионалния 
си стремеж децата да учат с интерес, да търсят сами 
различните гледни точки чрез личните истории на 
интервюираните хора, да видят  противоположни 
мнения: от крайното отричане и заклеймяване на това 
време до носталгията по него. дори и не предполагах 
колко силен отзвук сред съгражданите ни и в самите 
семейства ще предизвика работата на децата. това 
само по себе си отново поставя въпроса дали трябва 
ли да се говори за 1989? имат ли позиция самите 
участници в събитията тогава? множество въпроси се 
родиха в хода на работата ни...въпроси, които нямат 
еднозначни отговори.
изследванията на учениците - в техните семейства, 
в  квартала или на село, извадиха на светло 
многообразие от гледни точки, изводи, обобщения. 
успоредно със събирането и обработването на 
личните истории ученицитесе срещнаха и с интересни 
за тях личности, изследователи на „времето на 
промяната”. в рамките на фестивалите в с. Горна бела 
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trary opinions concerning 1989 (from final denial and 
stigmatizing to the more recent trend for nostalgia). 
even i didn’t realize what strong resonances student’s 
work among the citizens and their own families would 
provoke. And we face again the question - should we 
talk about 1989? Do the participants in the1989 events 
have their own position? Many issues were raised in the 
process of our work ... questions which don’t have syn-
onymous answers. 
the research done by the students - in the families, in 
their communities or in the countryside, were inter-
preted through a variety of viewpoints and generated 
distinct opinions and conclusions. in parallel with story 
gathering students met interesting people and indeed 
became researchers of the “time of the change”. Dur-
ing the festivals in the village Bela rechka they attended 
documentary films projections and participated in de-
bates and discussions with guests from different coun-
tries. During the project they had the opportunity to 
benefit from working in teams and produced their own 
short videos. 
the activities included within the project were so di-
verse that it allowed for even the so called less - suc-
cessful students to find their place as strong and impor-
tant “professionals”. Participation was very active and 
responsibly high throughout the project. in commu-
nicating with people from the field of arts, journalism 
and sociology the young people grew more responsible, 
with clearly stated positions. very valuable for them 
were the diverse range of workshops with representa-
tives of other countries, their meetings with the “oth-
ers” – the different people who had not experienced 
totalitarian systems and the peculiarities of the transi-

речка присъстваха на прожекции на документални 
филми, участваха в дебати и дискусии с гости от 
различни страни. в хода на работата учениците имаха 
възможност да използват предимствата на работата 
в екип, а чрез ресурсите на информационните 
технологии направиха клипове и филмчета.
дейностите по проекта бяха толкова разнообразни, 
че  и по – слабите по успех ученици  намериха своето 
място като силни и важни „професионалисти” в 
екипите и участваха много отговорно и активно 
в проекта. в общуването си с представители на 
изкуствата, журналистиката, социологията, младите 
хора израстват по – отговорно, с ясно заявени 
позиции. много ценни за тях бяха и лабораториите 
с представители на други държави, срещите им с 
„другите” – различните хора, непреживели историята 
на тоталитарното общество и особеностите на 
прехода. обучители - режисьори, публицисти, 
дейци на изкуството от двете страни на желязната 
завеса: от света на демократичните държави, и от 
бившите социалистически държави. за младите хора 
беше полезно и много поучително да контактуват с 
интелектуалци, съпреживели времето на Промяната, 
запечатили ги в свои и чужди лични истории. 
възможността да чуят и дискутират върху техния 
поглед на събитията е много по – ценен от „прочетен 
урок в учебника по история”.
така обучението се водеше извън класната стая чрез 
събиране на устни истории, лични гледни точки, чрез 
театър или дебати, чрез музеи на открито.
на празника на град видин учениците разполагаха 
със собствен щанд на проекта. Гражданите, чувайки 
песни от „бригадирското минало”, с интерес и 
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tion. trainers, directors, publicists, artists from both 
sides of the iron curtain presenting ideas from the more 
established democratic countries as well as the former 
socialist countries. it was very useful and enlightening 
for the young people to contact intellectuals who have 
experienced the time of change. the opportunity to 
hear and discuss their point of view about the events is 
much more valuable than “ the lesson read in the his-
tory book”.
so the teaching was happening outside the class-
room by collecting oral histories, personal viewpoints, 
through theatre or debate, through open-air museums.
in vidin, during the celebration of the “day of the town” 
the students prepared their own stand. town peo-
ple heard songs from the “youth-brigade past”, they 
gathered around the exhibition with objects from the 
“inventory from socialism” and it was clear that per-

лична тръпка към своето минало, се трупаха около 
подредения „инвентар от социализма”. момичетата 
и момчетата ги черпеха с бонбони от соц-а, с локум, 
теменужки и лакта. Провокираха ги с въпроси от типа: 
какви чувства предизвика у вас допира с бележник/  
снимки от 1967, какво се случи с вас и семейството ви 
след 1989, как оценявате случилото се през 1989?...
Част от хората се върнаха и донесоха на децата свои 
предмети. интересът, който младите предизвикаха 
е затрогващ. разбира се, децата бяха подготвени и 
за крайно негативни и на моменти дори агресивни 
реакции като „какво сте видели вие днес в тая анархия 
, онова време беше на ред и възпитание, подигравате 
ли се с нас - хората от времето на соц-а, знаете ли 
какво беше тогава...хубаво, спокойно, всички имаха 
работа и почивки...”.
в процеса на работа по проекта 1989 – Места на 
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sonal interest was high as thrills of emotions occasional 
would burst out. the girls and the boys were offering 
them sweets from the “soc –a” (as people soon began 
calling socialism), with turkish delight, violet candies 
and lakta (melted cheese). they were also asking pro-
vocative questions such as, “how do you feel when you 
touch this book / photos from 1967, what happened to 
you and your family after 1989, how do you assess the 
events in 1989?”…
some people came back and brought the children their 
own objects. it was really touching to see the interest 
provoked by the young people. But the children were 
also prepared for extremely negative and sometimes 
even aggressive reactions like: “what have you seen 
today in this anarchy…those were times of social order 
and good breeding. Are you trying to fool us people 
from the time of  socialism?...do you know what it was 
like then?... nice, calm, everyone had work and holi-
days”...
During the work we did under 1989 – Mapping the 
Northwest Project i also faced difficulties - the strong 
emotions of parents and grandparents, escalating from 
criticism to angry reproaches such as, “how can you 
teach students today about the order and peace? so-
cialism was offering them something else...”. And there 
is still a lack a belief amongst pedagogical staff that 
learning through arts and the study of personal records 
and story is a useful method in the teaching of recent 
history. Not to mention the complex preparation, organ-
ization and implementation of travel plans due to the 
long list of administrative procedures. the most difficult 
moment was the communication with so many people 
with various emotions and demanding that their points 

памет в Северозапада срещнах и трудности – 
прекалено силните емоции на родители и баби 
на учениците, които от критики стигаха до гневни 
упреци „на какво точно учим ние днес децата за 
реда и спокойствието, които социализмът им давал 
на тях...”. все още съществува и неразбиране от 
страна и на педагогическата колегия, че ученето 
чрез изкуства и изследване на личните архиви и 
истории е много ползотворен метод за съвременно 
преподаване история на близкото минало. да не 
говорим за сложната подготовка, организация и 
осъществяване на пътувания на групите ученици и  
многото административни процедури. най – тежкият 
момент беше комуникацията с толкова много хора, 
които се свързват с нас, водени от своите емоции, с 
желанието да се чуе и тяхната гледна точка.
във всеки случай, нито една от изброените трудности 
не е непреодолима, когато има екип, готов 
професионално да работи в името на учениците. 
ще бъде чудесно, ако подобни инициативи се 
превърнат в постоянни педагогически инструменти 
за обучение, ако това, което децата сътвориха, може 
да се покаже като педагогическа практика и в европа. 
резултатите са категорични за ползата от обучение 
чрез изкуства и на открито извън традиционната 
стая. най – малкото защото превръща младите хора в 
активни участници не само в образователния процес, 
но и в гражданското общество!

валентина александрова
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of view be heard. 
Despite all the difficulties listed above when there is a 
professional team ready to work for the students no dif-
ficulty is insurmountable. it would be great if such initia-
tives could become to be permanent pedagogical meth-
ods. what the students created should be promoted as 
good practice across the whole in europe. the results 
are enough evidence in themselves to demonstrate how 
useful education through the arts is and how non-tradi-
tional, out of classroom methodologies can be. young 
people became active participants not only in an edu-
cational process but also as members of a civic society!

valentina Alexandrova

the Paradoxes of Memory

i remember very clearly the first meeting in Klisura 
Monastery in March 2009 when the project was dis-
cussed for the first time with all participants.we talked 
enthusiastically and shared our memories of 1989. 
Quite an emotional experience. i have kept two ques-
tions in my mind since then – the first was posed by 
Maya Antova, history teacher from vratsa; “what is the 
purpose of the project – to achieve reconciliation be-
tween the conflict perspectives on 1989 or not?” chris 
Baldwin from spiral, spain, after long (attentive) listen-
ing, made reference to another important question, 
“who is actually looking for answers - we or the chil-
dren who were born after 1989?”
i memorized those two questions because i couldn’t 
answer them. i realized how difficult  the initiative we 
had undertook really was, with it´s many unclear pa-

Парадоксите на паметта за 1989

спомням си много ясно  първата  среща в клисурския 
манастир през март 2009, на която за първи път  
обсъждахме проекта с всички участници. оживено 
дискутирахме, разказвахме си спомени за 1989. 
беше доста емоционално преживяване. запомних  
два въпроса от тогава – единият го зададе мая 
антова, учителка по история от враца. каква е 
целта на проекта – да постигне помирение между 
враждуващите гледни точки за 1989 или не? другият 
въпрос го зададе крис болдуин от спирал, испания, 
след като, струва ми се, дълго ни слуша. кой търси 
всъщност отговори – ние или децата, които не са 
били родени след 1989-а година? 
запомних тези два въпроса, защото не успях да им 
отговоря тогава и си дадох сметка какво сложно 
начинание захващаме, с колко неясни параметри. 
замислих се – дали ще можем хем да говорим с 
цялата сериозност за нещата, които ни вълнуват, хем 
да следваме все пак един фокус, който да ни позволи 
да не затънем в огромната тема за случилото се след 
1989-а година, хем – да изпитваме удоволствие от 
това, което вършим, без да изпадаме в патетичния 
манифест на „дълга към помнене”?
спомних си още себе си като ученичка  -  дългите 
организирани  разговори с партизани на балова шума 
(един мемориален комплекс, с който не знам какво 
се случва в момента)  и как умирах от скука от техните 
разкази за миналото.те също разказваха за време, 
преди да се родя аз. защо не съм запомнила техните 
истории, ако са били лични, както изглеждаха? 
много често тези старчета бяха добродушни и сякаш 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 23.X-6.XI 2009

98

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002                    2003 2004 2005 2006 2007 2008 23.X-6.XI 2009

rameters. i wondered whether we would be able to talk 
seriously about all the things that excite us and at the 
same time maintain focus. would we drown in the huge 
topic of what happened after 1989?  would we would 
feel satisfied with what we did without falling in behind 
the pathetic manifesto of “a duty to remember”.
i also remembered myself as a student – all these long 
talks with partisans in Balova shuma (a memorial com-
plex, i’m not aware of what is happening to it now) and 
how i almost died of boredom listening their stories 
about the past. they also related to a time before i was 
born. why could i not remember their stories if they 
were as personal as it seems? these old men were good 
- natured and it seemed that they really were recalling 
their own stories. But i could not remember anything 
and i was never really excited.why?
for God’s sake the last thing i wanted was the same to 
happen now. i was deeply afraid of these young people 
being bored. i decided to keep a diary throughout the 
whole project and to record thoughts, states, remarks, 
things. My task was to prepare two events with the stu-
dents - open air museums in the urban space in vratsa 
and Montana, where they were to mark the places of 
memory about 1989. so before starting the process i  
tried to formulate the paradoxes of memory for 1989;
the first paradox - there is no consensus in our society 
about the time of communism – about its essence and 
system, that’s why 1989, known as year of transition 
from communism to freedom and democracy, remains 
an uncertain year – a common memory space for all, 
but with contrasting emotions. how could we talk about 
1989? how could we present all viewpoints  yet not to 
forget ours and neither get lost in the diversity of posi-

наистина си спомняха свои преживяни истории. но 
не помня нищо и  никога не се развълнувах истински. 
защо? 
за бога, последното, което исках, е да се случи нещо 
такова сега. най-много се страхувах да не би на 
децата да им бъде скучно. реших да си водя дневник 
по време на целия проект и да си записвам мисли, 
състояния, реплики, неща. моята задача беше да 
направим заедно с учениците две събития накрая на 
проекта – музеи на открито в градското пространство 
във враца и монтана, в които те да отбележат местата 
на памет за 1989. 
така че преди самата работа, се опитах да 
формулирам парадоксите на паметта за 1989, с които 
ще се сблъскаме. 
Първи парадокс – в обществото ни няма консенсус 
за времето на  комунизма – за неговата същност 
и система, затова и 89-а като година на преход от 
комунизъм към свобода и демокрация си остава 
неясна  година – общо място на памет за всички, но 
с противоположни емоции. как да говорим за 89-
а  тогава – като  хем дадем възможност на всички 
гледни точки, хем не забравяме своята, хем не се 
загубим в многообразието от позиции?
Втори парадокс – 1989 винаги ще бъде „подвижна 
година”. тоест – ние никога няма да успеем да 
я фиксираме, защото същността на паметта е 
постоянно да се променя, да изтрива едни спомени 
и да ги замества с други.  ние никога няма да успеем 
да извадим на показ „цялата памет” за 1989 – винаги 
ще ни убягват неща от собствената ни култура, които 
не виждаме, групи и хора, които несъзнателно 
пренебрегваме. това означава, че единственото, 
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tions?
the second paradox - 1989 will always be “a mobile 
year”. we will be successfully “fixed”, because the es-
sence of memory is that it is constantly modified, where 
some memories are erased and others replace them. 
we will never be able to display “all the memory of 
1989” – we will always miss parts of our culture, which 
we don’t see, groups and people that we unconsciously 
ignore. this means that the only thing we can do is cre-
ate a partial image of our own 1989. furthermore, this 
image will be possible only now - in 2009, with those 
events in the world and in Bulgaria, with our present 
feelings, thoughts and knowledge. 1989 will be just 
what we specifically invest in it now. we do not know 
what it will be tomorrow.
the third paradox – the Northwest is often considered 
as the Bermuda triangle (according to the felicitous 
definition of the Bulgarian writer yordan radichkov - a 
place where everything vanishes without a trace). or 
let’s put it in another way - on one hand the collective 
Northwestern memory calls itself “nothing”. we lack a 
deep historical context with which to explain the silence 
of the Northwest in 1989. for instance the fact that 
here, unlike  other major cities in Bulgaria, there was 
no a mass euphoria when the communist dictator to-
dor Zhivkov’s fall. this is due to events and experiences 
from before which still remain unarranged and unana-
lyzed. in other words - we might make the mistake of 
trying to understand 1989 in the Bulgarian Northwest 
without understanding sufficiently what happened be-
fore and after that. we may fail.
the fourth paradox – not only that “the history hap-
pens somewhere else” (in Berlin or sofia, but not in 

което можем да направим, е да създадем частичен 
образ  на  собствената 1989. освен това този образ 
ще е възможен и ще е такъв само сега – в  самата 
конкретна 2009, с тези събития по света и у нас,  с тези 
наши чувства, мисли и знания към момента.  1989 ще 
бъде само това, което  ние конкретно вложим в нея 
сега. не знаем какво ще е то.
трети парадокс  –  северозападът често  се смята 
за бермудски триъгълник ( по сполучливото 
определение на Йордан радичков – място, където 
всичко изчезва без следа). или да го кажем по друг 
начин – от една страна колективната северозападна 
памет нарича себе си „нищо”, от друга - липсва ни  
дълбок исторически  контекст, в който да си обясним 
мълчанието на северозапада през 89-а – фактът 
например, че тук за разлика от други големи градове 
в българия, нямаше масова еуфория от падането на 
живков.  това се дължи на събития и преживявания 
преди това, които все още не са добре подредени и 
анализирани. с други думи – ние ще се  опитваме да 
разберем 1989 в северозапада, без да разбираме все 
още достатъчно случилото се преди това и след това. 
вероятно е да не успеем. 
четвърти парадокс – историята освен че се случва 
другаде ( в берлин или софия, но не във враца и 
монтана) все още не се разбира като преживяване.  
устната история, етнологията, микроисторията, 
психодрамата, груповите терапии, които фокусират  
през последните 20 години у нас върху детайлите 
на всекидневния свят и върху субективното 
преживяване на този свят, за да възстановят неговата 
сложност, все  още си пробиват път, в ужасяваща 
медийна среда, често безразлична към границите на 
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vratsa and Montana) but it’s still not perceived as an ex-
perience. oral history, ethnology, microhistory, psycho-
drama, group therapies that have focused upon the past 
20 years in our country, on the details of the everyday 
life and on the subjective experience of this world, in or-
der to restore its complexity, are still trying to find their 
way in the terrible media environment, often insensitive 
to the boundaries of the personal and the intimate. this 
means that we will try to extract personal experiences 
about 1989 (because only this can bring us closer to the 
reality of people who inhabit this region), but these ex-
periences are very likely deeply buried or politically vul-
garized, which will make sharing them very difficult.
in this environment, with so many unknowns, only a 
truly concrete approach could have an outcome. i de-
cided to work with a method i already knew and loved 
- the streets (My street is a concept developed under 
British council Project in 2006), as i added to them the 
student’s homes. As this is their 1989, in their town it 
was of importance to make them see this year through 
the places they live every day, as something vivid and 
moving, rather than something that collects dust in the 
archives and can be read only there. 
so in April in “Peter Bogdan” school in Montana and in 
“hristo Botev” school in vratsa we started group discus-
sions  based on the question, “who knows what about  
1989?”. very curious teachers and students from dif-
ferent grades participated in these first meetings. then 
we continued our work with the 10th grade in Montana 
and students from history classes in vratsa. their first 
task was to consciously walk the way from school to 
their homes and to imagine and describe which of the 
houses were the same in 1989 and which not. thus we 

личното и интимното. това означава, че  ние ще се 
опитаме да извадим лични преживявания за 1989-а 
година (защото само това може да ни доближи до 
реалността на хората, които обитават този край),  но 
тези преживявания  вероятно са затрупани дълбоко 
или са вулгаризирани политически, което  ще прави 
трудно тяхното споделяне. 
в тази среда, с толкова много неизвестни, само много 
дълбоко конкретното можеше да даде резултат.  
реших да работя с метод, който вече познавам 
и обичам – улиците (моята улица е концепция, 
разработена като проект на британски съвет 2006г), 
като добавих към тях апартаментите на учениците. 
тъй като това е тяхната 1989 в техния град беше важно 
да я видят през местата, които обитават всеки ден,  
като нещо живо и подвижно, а не като нещо, което 
събира прах в архивите и може да бъде прочетено 
там.    
така че през април започнахме с групови разговори 
в гимназията „Петър богдан” в монтана и в училище 
„Христо ботев” във враца – кой какво знае за 89-
а  година. на тези първи срещи дойдоха много 
любопитни учители, ученици от различни класове. 
После продължихме да работим с един 10-ти клас от 
монтанската гимназия и с ученици от паралелките по 
история във враца от различни класове.  Първата им 
задача беше съзнателно да изминат пътя от училище 
до вкъщи и след това да го опишат, като си представят 
кои от къщите и нещата, които виждат, са били 
същите през 89-а и кои не. така започнахме да се 
виждаме веднъж или два пъти месечно и аз влизах в 
часовете, които любезно ми предоставяха учителките 
– дафинка маринова в монтана и мая антова във 
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started our meetings once-twice monthly thanks to the 
courtesy of their teachers Dafinka Marinova from Mon-
tana and Maya Antova from vratsa.
their second task was to continue these discussions 
at home and then to write short stories about the ex-
periences and memories of their parents concerning 
1989. the third task was a group one - using the sim-
plest landmark - a city-map -  to determine which of 
the streets in their town had faced the most dramatic 
changes in the period of the transition. we asked the 
the students in the classroom to sit in a pattern accord-
ing to the streets on which they live, while i represent-
ed the symbolic centre of town. for the purpose of the 
fourth task the students were divided in small groups 
and we made intuitive walks through the streets - one 
had to go blindfolded and listen to the sounds, while 
the other interviewed people who we meet on the 
streets, and the third student took photographs.  with 
the students in Montana we had had a fifth session 
- they had to observe the interior of their apartments 
and to write  short stories about these objects again 
from the perspective of 1989. which objects, accord-
ing to them, were pre and which post 1989? Again they 
were supposed to talk with their parents.  which ob-
jects changed first? which were the first to be thrown 
away?  Maybe you won’t be surprised by the fact that 
almost all the students live in apartments with new 
plastic (wood) work.
till the time of the festival in Bela rechka in late May 
the purpose of our exercises were to collect pieces of 
information about 1989 to help us to focus on personal 
stories of their families and our place in the town - the 
way from home to school, the short stories of the par-

враца. 
втората им задача беше да продължат разговорите 
със семействата си и напишат след това  кратки 
истории какво се е случило с техните родители 
през 89-а година. третата задача беше групова - с 
помощта най-простия ориентир – картата на града- 
да определим кои от улиците, на които живеят, са 
преживяли най-драстична промяна от 89-а година 
досега.  Подредихме се в класната стая  според 
улиците, на които всеки живее, като аз представлявах 
символичния център на града. Четвъртата задача 
беше на малки групи - направихме интуитивни 
разходки по тези места – една част трябваше да се 
движи с вързани очи и да слуша звуците, друга да 
разпитва жителите на улиците, които срещаме, трета 
– да фотографира.  с учениците в монтана имахме 
време и за едно пето упражнение – те трябваше да 
разглезат апартамените, в които живеят, и да напишат 
кратка история за предметите в тях, отново от гледна 
точка на 89-а – кои, според тях, имат живот преди 
89-а година и кои – са се появили след 89-а. към 
това наблюдение отново се включваше и разговор с 
родителите – кои са били първите предмети, които 
са били променени в домовете им, първото нещо, 
което родителите са изхвърлили. може би не е 
изненада фактът, че почти всички ученици живеят в 
апартаменти с нова дограма.
така до фестивала в бела речка в края на  май 
целта на упражненията беше да събираме отделни 
парчета информация за 89-а, които да ни фокусират 
върху личната история на семейството и мястото 
ни в града  – пътят от дома до училището, кратките 
истории на родителите, предметите у дома, 
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ents, objects at home, the own observations and own 
feelings. streets were telling us a lot – feelings, un-
known names, words they were trying to understand. 
often the focus shifted to democracy, communism and 
all Bulgarians. so we had to go back as we were only in-
terested in 1989, my family, my street and my appart-
ment.
students had until the autumn to think how to cel-
ebrate 1989 using their street to create an event. Also 
they were required to add some facts  to their own im-
pressions to allow us to see the larger picture of 1989. 
for example, the students thought about using excerpts 
from veselin Branev’s book - “Next Person” (fAMA, 
2007)  - in order to discover new information about pre 
1989 that they had not learnt from their parents. the 
students from Montana decided to work in the library 
with the “septemvrijsko slovo” newspaper (the local 
communist Party edition that stopped after 1989) from 
the autumn of 89, and to list all the unfamiliar words 
and all events in the town at that time.
At the end of thе process, in the autumn, we decided to 
open a tent in the square in Montana with two school 
desks and chairs there so that the students could invite 
passers-by to tell their personal stories about 1989. the 
head teacher of the school organized the tent and the 
desks we brought ourselves. we heard skeptical com-
ments; “nobody will come, such initiatives never hap-
pen in Montana”. the night before the event we dis-
cussed these comments  and students wrote with color 
pencils on a paper what they had experienced and 
understood about 1989 throughout the project. it was 
amazing especially when we hung these posters with 
pegs on a line to exhibit the next day. something has al-

собствените наблюдения по улиците и собствените 
усещания. от улиците излизаше много информация 
– чувства, непознати имена, думи – които те след 
това се опитваха да разберат. Често фокусът се 
разтягаше  върху демокрацията и комунизмът и нас, 
българите като цяло, затова го връщахме обратно 
– интересуваше ни само 89-а година, само моето 
семейство тогава, само моята улица и само моят 
апартамент.
до есента те останаха със задачата да мислят как 
да отбележим 1989-а в рамките на града, с някакво 
улично събитие. също – как към собствените 
впечатления да добавят факти, по-широк контекст, 
който да ни позволи да видим по-голямата картина 
на 1989-а. така например врачанските ученици 
мислеха върху откъс от книгата на веселин бранев 
– „следеният човек”(фама, 2007)– какво ново им 
казва тя за времето преди 89-а, което не са знаели 
от разговорите с родителите си досега, на какво 
според тях 89-а слага край. монтанските ученици пък 
решиха да погледнат местния вестник в библиотеката 
„септемврийско слово” (местно издание на 
комунистическата партия, спряло да излиза след 
промените) от есента на 89-а, да извадят на лист 
всички непознати за тях думи и всички събития, 
случили се в града тогава.
в края процеса, през октомври,  в монтана решихме  
да опънем тента на площада, в която да има два 
чина със столове и учениците да канят минувачи 
да разкажат своята история за 89-а. директорката 
организира тентата и чиновете, които пренесохме 
заедно.Чуха се гласове – никой няма да дойде, такива 
неща  в монтана никога не стават. вечерта преди 
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ready happened.
the next day for a few hours young and old people sаt 
and wrote down their memories. the mayor Zlatko 
Zhivkov wrote: “in 1989 they stopped asking me to pay 
a “bachelors’ tax”, because i got married”.  the writer 
Malina tomova, our guest speaker for a planned dis-
cussion, was astounded by the assiduous writing she 
witnesses. “As it is really something important.” in the 
square „let it Be” resonated loudly. i remember clearly 
the words of an elderly resident of Montana: “Do you 
know? you remind me that i was able to feel happy dur-
ing those times… i had forgotten.”
in vratsa, where during the last phase we worked with 
Dobrinka valkova from ArtlAB, the students decided to 
make a demonstration and to protest. it was important 
for them to make a common action, to invite friends to 
see them. they wrote their first posters - “People, stop 
waiting for the old times to come back. we have free-
dom – why not enjoy it? i want to wave the eu flag, 
as i’m happy we are in europe, want vratsa to be a eu 
town. i want string-pulling to stop. i want to know more 
about our recent history and to learn to divide epochs.i 
want to be myself. Not to be part of the crowd...” un-
fortunately an epidemic flu was then declared and this 
changed our plans. But what remains in vratsa is the 
feeling that something had happened.
And now to return to the paradoxes and questions from 
the beginning of this contribution. why, as a child, was 
i not interested in the stories about the past? And chris 
Baldwin ´s question, “who is seeking answers – we or 
the students?”  i now see the difference between then 
and now, something which until now was a subcon-
scious barrier for me. in my childhood the past was 

събитието говорехме за това – те написаха с цветни 
моливи своите чувства и това, което са разбрали за 
89-а за себе си от цялата година. Получи се красиво, 
особено като ги закачихме с щипки за пране на едно 
въже. ето, това е вашата инсталация, която утре ще 
сложим на площада. вече нещо се е случило.
на другия ден в продължение на няколко часа 
възрастни и млади хора сядаха и чинно пишеха  
спомени. кметът на града златко живков написа 
собственоръчно :”През 1989 спряха да ми взимат 
ергенски данък, защото се ожених.”
Госпожо, хората пишат! каза едно от момичетата. 
Писателката малина томова, наш гост за дискусията 
след това, беше изумена от това старателно писане, 
което вижда. „сякаш е нещо важно”. на площада 
гърми „let it be”. 
запомнила съм думите на един възрастен жител на 
монтана – „знаете ли, вие ми припомнихте, че тогава 
съм се радвал...аз го бях забравил.”
във враца, където в последния етап  от септември до 
ноември работехме заедно с добринка вълкова от 
артлаб( психодраматист), учиниците решиха, че искат 
да направят митинг и да протестират. за тях беше 
важно да направят обща акция, да поканят приятели, 
да ги видят. написаха с флумастери собственоръчно  
първите си плакати в живота -  „Хора, престанете да 
чакате старото време да се върне. имаме свобода – 
защо не й се радваме? искам да развея европейското 
знаме, защото се радвам, че сме в европа, искам 
враца да е европейски град. искам да сложим край 
на връзкарството. искам да знам повече за близката 
история и да се научим да разделяме времената. 
искам да съм аз. не искам да съм част от тълпата...” 



Грипна епидемия промени плановете за шествие, но 
остана чувството, че нещо се е случило.
и ако се върна пак на парадоксите от началото и 
на въпроса – защо аз като дете не се вълнувах от 
разказите за миналото, както и на въпроса на крис 
болдуин – кой търси отговори – ние или учениците, 
мисля, че  разбрах  разликата, която като дете ме е 
спирала неосъзнато. миналото беше фиксирано и 
трябваше да се научи или разкаже от определена 
гледна точка.
сега аз мога да си призная собствената несигурност 
по отношение на 1989 и 
мога да търся заедно с учениците. само така може 
да ми бъде интересно.  има разбира се една голяма 
трудност във всичко това. аз не съм учител, който 
постоянно е с учениците.  аз идвам за малко и 
си тръгвам. те остават със своите учители. затова 
накрая мисля, че разбирам, че това е другият 
парадокс на цялото говорене по темата – как, като 
учител и преподавател, да признаеш собствената 
си несигурност (защото именно това ми се струва 
ключово) и същевременно да преподаваш нещо 
толкова солидно като история?
как две поколения да говорят заедно, когато по-
възрастното се страхува от собственото си объркване? 

диана иванова

    

fixed. we were supposed to learn it and retell it from a 
certain point of view. 
Now i am able to confess my own uncertainty con-
cerning 1989 and to seek answers together with the 
students. only now is the process interesting for me. 
there is a huge difficulty in all that. i’m not a teacher 
who spends every day with young people. i am there 
just for a while and then i leave. the young people stay 
with their teachers… that’s why at last i think i under-
stand the other paradox of this topic – how, while be-
ing a teacher, can one confess ones own uncertainty 
and helplessness (and  is key for me) and at the same 
time teach something so solid as history? how can two 
generations communicate if the elder one is afraid of its 
own confusion?

Diana ivanova
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Проектът 1989 – Места на памет в 
Северозапада беше представен на 
конференция iNterchAt през април 2010 
в бирмингам (великобритания); фестивал 
козе мляко през май 2010 в бела речка 
(българия); симпозиум по План 42 през 
юни в солана де абила (испания).

1989 – Mapping the Northwest Project was 
presented during the iNterchAt conference 
in April 2010 in Birmingham (uK); the Goat 
Milk festival in May 2010 in Bela rechka 
(Bulgaria); the Plan 42 symposium in june in 
solana de Ávila (spain).
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reflecting on 1989

the perception of 1989 and everything it symbolizes as 
a "year of miracles" is largely due to the feeling that a 
certain supernaturalism was at play in the way in which 
communist regimes in eastern europe left the histori-
cal scene. in their spectacular collapse there were both 
theatrical gesture and substantial synchronism which 
further reinforced the effect of the change.
the fall of the Berlin wall over the 9th and 10th of No-
vember was a central event in that process; a metaphor 
to summarize. it appeared that all eastern european so-
cieties were facing, at a comparable stage a readiness 
to meet their futures. the comments and observations 
made by western analysts were also focusing on this 
optical illusion and to some extent even supported its 
assertion as an axiomatic truth. 
however, as time passed, it turned out that this fact 
was not completely true. for if the collapse of the Berlin 
wall required the presence of a critical mass of people 
who wished the wall to fall ( to literally to “hang on”) 
then this mass existed; for if the semi free elections 
conducted in Poland in june of same year aimed to ex-
plicitly demonstrate the Polish point of view regards for 
the future of the socialism, then it was successful; if the 
demonstrations, with hundreds of thousands partici-
pants held in Prague, Bratislava, Budapest etc. were to 
clearly testify what ordinary citizens’ attitude to the re-
gimes were, then they worked. But in the Balkans the 
situation was utterly different. 
here, and in particular in Bulgaria, serious reformist 
forces were absent – both in dissident circles and within 
the reformist wing of the communist Party itself which 

към едно рефлексивно разбиране за 1989 
година

схващането на 1989-та и на всичко онова, което 
тя означава и символизира, като „година на 
чудесата”, в голяма степен се дължи на усещането 
за известна чудодейност и свръхестественост на 
начина, по който комунистическите режими в 
източна европа слязоха от историческата сцена. в 
тяхното спектакулярно сгромолясване имаше както 
театрален жест, така и значителна синхронност, 
което допълнително подсили ефекта от промяната. 
разрушаването на берлинската стена в нощта 
на 9 срещу 10 ноември с. г. беше едновременно 
и централно събитие в хода на този процес, и 
обобщаваща метафора. Привидно изглеждаше, че 
източноевропейските общества се намират в почти 
еднаква или поне съизмерима фаза на готовност да 
посрещнат бъдещето. коментарите и наблюденията 
на западните анализатори също акцентираха 
върху тази оптическа измама и в известен смисъл 
подпомогнаха затвърждаването й като аксиоматична 
истина. 
с течение на времето, обаче, се оказа, че това 
съвсем не е така. ако за рухването на стената 
беше очевидно наличието на критична маса хора, 
които да желаят това и буквално да „висят” по нея, 
ако проведените полусвободни избори в Полша 
през юни с. г. не бяха показали категоричното 
мнение на поляците за бъдещето на социализма, 
ако стохилядните демонстрации в Прага, 
братислава, будапеща и т. н. явно свидетелстваха 
за отношението на обикновения гражданин към 
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represented the potential “backbone” of the change to 
come. we hardly can speak about a serious discontent, 
“from the bottom up” against the system.  Neither was 
there was a clear vision about the direction in which so-

режимите там, то на балканите ситуацията беше 
съвършено различна. 
тук, и в българия в частност, липсваха сериозни 
реформаторски сили – както дисидентски, така и 
реформаторски среди в самата комунистическа 
партия, които да представляват гръбнак на 
предстоящата промяна. нямаше сериозно 
недоволство „отдолу” срещу системата. отсъстваше 
и ясна визия за пътя, по който обществото трябва да 
поеме.  
действително, през самата 1989 имаше известна 
„обмяна на флуиди” между централноевропейските 
граждански общества и част от българската 
интелигенция. имаше частична интерференция 
на процесите там и тук, но това по никакъв начин 
не повлия върху глобалния ход на събитията. По 
стар рефлекс, промените в българия останаха 
проста функция от съветската визия за нещата, 
бяха конспиративно подготвени и разиграни 
в изключително тесен състав и всичко това 
беше „сведено” на българското общество през 
официалните комюникета. това просто съвпадна 
с екстремната фаза от общественото недоволство 
в берлин, варшава, будапеща и др. и създаде 
споменатото вече впечатление за еднородност на 
процесите, а и на обществата  в източна европа.
въпреки това, обаче, промяната на системата тук все 
пак стана, и както изглежда – необратимо. тя имаше 
съвършено различна логика, собствена траектория и 
много по-разтеглена хронологическа рамка, но факт 
е, че т. нар. „преход” беше осъществен. как – това 
вече е друг въпрос. неговото мъчително протичане 
доведе до съвсем различни ментални отлагания в 
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ciety should be heading. 
in 1989 there was a certain "exchange of fluids” be-
tween the central – european civil societies and some 
Bulgarian intellectuals. there was also an occasional in-
terference in the processes “there and here”, but that 
in no way influenced the global course of the upcom-
ing events. As ever the changes in Bulgaria were just 
a version of the soviet way of doing things; they were 
prepared through a conspiracy and acted out by a very 
close circle of people. Bulgarian society was notified 
about all this through official communiqués. All this sim-
ply coincided with the extreme phase of the public out-
rage in Berlin, warsaw, and Budapest and thus created 
the impression that the process was similar and that 
eastern europe was some kind of homogeneous society.
Nevertheless, the change of the system here did hap-
pen, and it seems this change is non-reversible. we can 
state that the so-called “transition” was accomplished 
despite a totally different logic, its own trajectory and a 
much expanded chronological framework. how? that is 
another matter. the painful transition led to totally dif-
ferent mental “precipitations” in the very deep layers of 
Bulgarian society and resulted in a traumatic memory 
not about the times before 1989, but about the change 
itself which has now lasted some two decades.  
As time passes the years themselves lose their own out-
line and are collectively fitted with one another. that’s 
why we talk and write about “the year of miracles” as 
a kind of a metaphor, that collects all those years after 
1989 which probably don’t deserve their “own place” in 
our collective memory.
one more asynchrony was made clear in the course of 
the changes – the deep gap that appeared between 

дълбинните пластове на българското общество и 
беше свързано с утаяването на травматична памет 
не за времето преди 1989 г., а за самата промяна, 
продължила близо две десетилетия. 
с течение на времето отделните години от тях все 
повече губят контурите си и биват събирателно 
вместени в първата. затова и напоследък все повече, 
когато говорим и пишем за „годината на чудесата”, 
ние я схващаме като своеобразна метафора, в която 
се съдържат и всички онези последвали години, 
които навярно нямат основание за собствено място 
в колективната памет на българите.
в хода на самите промени стана ясен още един 
асинхрон - това е появилият се дълбок разлом 
между ритъма на живот и произтичащите от него 
настроения и политически нагласи в столицата и 
тези в провинцията. ако в софия се появиха сигурни 
индикации за трансформацията на поданическата 
политическа култура в участническа, (ако следваме 
класификационната схема на Гейбриъл алмънд 
и сидни верба), същото не може да се каже за 
българската провинция (може би с едно-две 
значими градски изключения). 
анализът на събитията от края на 1989 г., както и 
на последвалите избори от юни 1990 г., сочеше 
наличието на много сериозен дисбаланс между тези 
социални и демографски категории, на паралелното 
съществуване на двата типа политическа култура 
и по същество на различни жизнени светове. това 
се дължеше преди всичко на обстоятелството, че 
процесите на урбанизация, произвели през 50-те 
и 60-те години „новият социалистически човек”, 
се оказаха доведени до относителна завършеност 
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the capital and the province concerning the rhythm of 
life and the evolving form, spirits and adjustments. if in 
sofia clear indications could be found of the transfor-
mation from a political culture of the “subject” to the 
political culture of the “participant”, (if we are to follow 
the classification made by Gabriel Almond and sidney 
verba), it’s hard to say the same about the Bulgarian 
provinces (maybe besides one or two exceptions). 
An analysis of events from late 1989 and the subse-
quent elections in june 1990 show the existence of a 
very serious inbalance between these social and de-
mographic categories, the parallel existence of two 
types of political culture and in essence of two different 
worlds. this was primarily due to the fact that the proc-
esses of urbanization, that had produced in the 50's and 
60's "the New socialist Man", turned out to have been 
brought to some completion only in the capital. 
But how did 1989 occur in small Bulgarian towns and 
villages? what benchmarks exist to enable natives to 
understand the changes they have undergone? how did 
the modernization of people’s lives happen in the years 
after?  Did their thinking and mentality change?  these 
are just some of the questions still to be answered more 
than two decades later. But they are key to understand-
ing the sophisticated trajectory of the Bulgarian transi-
tion. society, and the social sciences in particular, still 
face questions that can only be answered through the 
accumulation of empirical evidence (experience) and 
then theoretically explained.  
in this sense 1989 – Mapping the Northwest Project, 
which aimed to develop some reflexive memory about 
1989 in the Bulgarian Northwest, deserves special at-
tention. here, however, some auto – biography (person-

единствено в столичния град. 
как обаче протече 1989 г. в българския малък 
град и село? какви бяха основните репери в 
осмислянето на промените за жителите им? 
как протече модернизацията на техния бит в 
последвалите години? Промени ли се мисленето 
и манталитета там? това са само част от въпросите, 
които продължават да стоят без отговор повече от 
две десетилетия по-късно. до голяма степен в тях е 
и ключът за разбирането на сложната траектория 
на българския преход. Пред обществото и пред 
социалните науки в частност продължават да стоят 
въпросителни, които преди да получат теоретично 
обяснение трябва да бъдат запълнени с голямо 
количество емпирия. 
в този смисъл проектът 1989 – Места на памет в 
Северозапада, поставил си за задача развитието 
на рефлексивната памет за 1989 г. в българския 
северозапад, заслужава специално внимание. тук, 
обаче, е необходим известен автобиографизъм.
когато бях поканен от авторите на проекта да 
изнеса нещо като лекция пред ученици от враца, 
активни участници в него, бях силно смутен. опитах 
се да извикам в паметта си събития и личности 
в региона, които да са знакови за 1989 г. и върху 
които да конструирам изложението си. но не 
успях. всъщност, оказа се, че почти няма такива 
не само за споменатата година, но и за цялата 
продължителност на прехода. и все пак той се беше 
случил тук и в края на краищата беше сериозно 
променил живота на хората. 
толкова ли тихо и неуловимо се беше случило това, 
без да остави никакви следи в паметта? на този 
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al info) is also needed. 
i felt very embarrassed when i was invited by the au-
thors of the project to give a kind of a lecture in front 
of students from vratsa.  i tried to summon up my 
memories of events and personalities from the region, 
symbols for 1989, and to construct my statement from 
it. But i failed. Actually, it turned out that i have almost 
none any not only for the year mentioned, but also for 
the entire duration of the transition. yet however one 
looks at it these events had seriously changed people's 
lives. 
Did the transition happen so quietly and elusively that 
it left no traces in the memory? this question is worth 
attempting to answer. And therefore i agreed to par-
ticipate. it turned out that the young people were well 
ahead researching the reasons and the mechanisms of 
forgetfulness.  the project itself has already provoked 
them to start questioning their parents and to some de-
gree their grandparents about the recent past. through 
these personal stories they are trying to get to a collec-
tive memory and eventually to some common “places 
of memory”, if  we use this term of Maurice halbach. 
in the process it became clear that the project is also 
about studying the everyday experience of adaptation – 
firstly to socialism itself and to the rules it created, and 
then later on to the new timetable of the transition. 
in practice we are talking about studying forms of ad-
aptation and also about forms of discontent against two 
completely different social systems. thus it appears that 
1989 – Mapping the Northwest Project helps us identi-
fy two problems chronologically distant in time but both 
yet to be solved. on one hand it tries to solve problems 
of the present and accordingly of the younger genera-

въпрос си заслужаваше да потърся отговор. затова 
се и съгласих да участвам. оказа се, че младите хора, 
които бяха ангажирани в проекта, бяха доста по-
напред в изследването на причините и механизмите 
на забравата. Проектът ги беше вече накарал 
да започнат да разпитват за близкото минало 
поколението на своите родители и донякъде това 
на техните баби и дядовци. Чрез тези разкази те се 
опитваха да достигнат до колективната памет и до 
евентуални общи места на паметта, ако изполваме 
този термин на морис Халбвакс. в процеса на 
работа се беше оказало, че всъщност става дума за 
проучване на всекидневния опит в адаптацията – 
най-напред към самия социализъм и към правилата, 
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които той беше задал, а впоследствие и към новия 
дневен ред на прехода. 
на практика това беше проучване на принципно 
сходни форми на приспособяване и едновременно 
с това на стаяване на недоволство срещу две 
съвършено различни социални системи. в този 
смисъл се оказа, че проектът 1989 – Места на памет 
в Северозапада спомага за решаването на два 
проблема, отдалечени хронологически във времето. 
от една страна той се опитва да реши проблеми 
на настоящето и съответно на младото поколение, 
подтиквайки го към диалог с по-възрастното. от 
друга страна той трябваше да послужи на второто 
за преодоляването на травмата от стаяваното 
недоволство, сублимирала в забравата за миналото. 
опитът в други посттоталитарни общества показва, 
че именно това е пътят на освобождаването 
на младото поколение от предразсъдъците на 
предходните и на създаването на собствена 
ценностна система, различна от тази на неговите 
родители. разбира се, за всичко това е необходимо 
време. така проектът 1989 – Места на памет в 
Северозапада поставя привидно регионални 
проблеми, но те имат своите национални измерения 
и паралели. доколко те ще бъдат поети от други 
структури на гражданското общество и ще бъдат 
развити в една стратегия за постигането на 
консенсус в оценките за миналото, и кога ще се 
случи това - предстои да видим.

михаил Груев

tion, prompting it to enter into dialogue with an older 
generation. on the other hand it serves to help the old-
er generation overcome the trauma of discontent that is 
provoked by the act of forgetting the past.
the experience the other post – totalitarian societies 
have shown that this is exactly the way to release the 
younger generation from the prejudices of those pro-
ceeding so as to enable it to create its own value sys-
tem. of course all these processes need time. thus the 
1989 – Mapping the Northwest Project explored seem-
ingly regional problems, but they have their national di-
mensions and parallels.  will these approaches be taken 
on by other structures of the civil society to be devel-
oped further into a strategy to achieve consensus about 
the past? And if so, when?  these questions awaits an-
swers.

Mihail Gruev
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