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Abstract: The book market in Bulgaria has been deluged with memoirs, memories, 
autobiographies and stories about the communist regime ever since 1989. A great number 
of the authors belong to the so-called “nomenclatura”, whose stories of the recent past 
fill the collective memory of a great part of the society, and this in practice makes this 
memory blocked by the usurped versions of the past. That is because the narrative strategy 
in this case involves a focused selection or avoidance of the facts through euphemisms. On 
the other hand, the memories of the victims of communist regime are available – much 
less in number and in certain cases demonizing the system. Among the memories of the 
“executioners” and the memories of the victims abides the silence of “the little people” with 
their personal memories and individual stories of socialism, based on biographical data 
about the individual and the private path of socialization. Iliya Troyanov’s The World is 
Big and Salvation Lurks around the Corner, Dimiter Dineff ’s  Angel Languages  and Sybille 
Levitscharoff ’s Apostoloff are novels, attempting to articulate this type of memories. Of 
special interest, in literary and oral personal stories, are the intersections between the 
“great history” of ideologies and the private versions of the experience in the individual 
stories. They provide information about the degree to which the public space has 
penetrated into the personal sphere, the everyday life of ordinary people, families, schools, 
the relationship between parents and children. They also show in what ways the narrative 
about the communist past nowadays influences the individual memory and the shared 
collective memory in the direction of idealizing, demonizing or marginalizing the past.
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В годините след 1989 г. книжният пазар в България е залят с мемо-
ари, спомени, автобиографии и разкази за комунистическия режим. Това 
продължава и днес. Авторите в голямата си част принадлежат към т. нар. 
номенклатура, те са хора от горните етажи на властта и/или са свързани 
с бившата държавна сигурност, поради което предявяват претенцията да 
разкриват от първа ръка какви са били механизмите на властта, какво се 
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е случвало зад кулисите, какво се крие зад маските на едни или други 
политици и зад всички пикантни и скандални истории от тези кръго-
ве. С такива разкази за близкото минало е запълвана колективната па-
мет на голяма част от обществото и това на практика я прави блокирана 
от узурпираните варианти за миналото, защото наративната стратегия в 
случая включва целенасочена селекция или заобикаляне на фактите чрез 
евфемизиране. Този подход Ивайло Знеполски квалифицира като „пра-
не на биографии” (Znepolski, 2001, р. 230). Така, от една страна, са налице 
толерирани от медиите авторитарно-носталгични, реставрационни, a в 
някои случаи открито апотеозни разкази за близкото минало (появили 
се в скъпи, луксозни издания); от друга страна, налице са и спомените на 
жертвите на комунизма (често самиздат), много по-малобройни, в опре-
делени случаи демонизиращи системата и не в такава степен реклами-
рани в медиите като първия тип мемоари. Между спомените на палачите 
и спомените на жертвите се е настанило „мълчанието на малкия човек” 
с неговия личен спомен и индивидуален разказ за социализма, основан 
на биографични данни за индивида и на частния път на социализация. 
Опит за артикулиране на този тип спомени са произведенията на Илия 
Троянов „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, Димитър Динев 
„Ангелски езици“ и Сибиле Левичаров „Апостолов“, както и основаният 
от писателя Георги Господинов и още трима съмишленици интернет сайт, 
събрал над 400 лични истории, част от които са публикувани в книгата 
„Аз живях социализма: 171 лични истории” (Gospodinov, 2006). В литера-
турните и в устните лични разкази интерес представляват пресечните 
точки между „голямата история” на идеологиите и частните версии на 
преживяното в индивидуалните истории. Те дават информация за сте-
пента, в която публичното е проникнало в личната сфера, в ежедневието 
на обикновения човек, в семейството, в училището, в отношенията между 
родители и деца.  Те показват също как разказаното днес за комунистиче-
ското минало повлиява индивидуалната памет и споделената колективна 
памет в посоките на идеализиране, демонизиране или маргинализиране 
на това минало.  

Индивидуалните истории за живота през социализма в романите 
на Троянов, Динев и Левичаров ревизират част от създадената официал-
на колективна памет или я допълват, като разкриват личната, семейна-
та, родовата, груповата гледна точка към близкото минало. Много често 
под килима на забравата се замитат именно личните истории, преживе-
ни през социализма. И всъщност разговорът за него толкова години след 
1989 г. все още не се е състоял – както в проекцията на паметта за него в 
настоящето, така и като вид превенция за бъдещото развитие на млади-
те поколения (Eckert, 2008, р. 189). Причината за това Георги Господинов 
открива в трудността да се „извадят” тези спомени и да се вкарат в личен 
разказ. Твърде дълго и твърде много бяха загърбвани и потискани лично-
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стното и личността: „Социализмът като идеология пронизваше личното 
ни всекидневие, променяше човешки съдби, оставяше белези, пречуп-
ваше…” (Gospodinov, 2006, р. 12). „От всички държавни тайни при кому-
нистическите режими една от най-строго охраняваните несъмнено беше 
тази за същността на всекидневния живот”, пишат френските антрополо-
зи Берто и Малишева (cited in Gospodinov,  2006, р. 13). Друга причина да не 
излезе наяве неофициалната, непарфюмираната история на социализма 
е високомерието на официализираната историография, изхвърлила като 
субективни (сякаш някой има лиценз върху обективността), несериозни, 
непрестижни, ненадеждни и неподлежащи на класифициране лични ис-
тории. Сакрализираната „голяма история” може да приеме малката част-
на история само ако тя съвпада с нейните канони (Gospodinov, 2006, р. 12).

Важен елемент от процеса на преосмисляне на близкото минало в 
романите на Троянов, Динев и Левичаров е въпросът за опозицията спря-
мо комунистическия режим в различните ѝ форми: активна и пасивна, 
дисидентство, вътрешна емиграция, резистенция, езопов език, девиант-
но поведение (отклоняващо се от идеологическите постулати за морал) и 
т. н. За разлика от други посткомунистически страни, където отпорът на 
диктатурата още в ранните ѝ стадии е открит и организиран (събитията 
в ГДР 1953–1956, Унгарските събития от 1956 г., Пражката пролет от 1968 г., 
полската Солидарност от 80-те години), в България преобладават скри-
тите форми на лична опозиция (ако се изключи движението на горяните 
непосредствено след 1944 г.), за които става дума и в разглежданите рома-
ни. Протестът се изразява главно в слушане на западни радиостанции и 
гледане на югославска телевизия, в разговори на маса, като децата полу-
чават изрично предупреждение, че това, което се говори в къщи, трябва 
да се премълчава навън (Troyanov, 2007; Dinev, 2006). Едва в рамките на 
късния социализъм се наблюдава еманципиране, отначало на отделни 
личности, а след това и на групи от обществото. През 1988 г. възникват 
първите дисидентски организации като „Независимо дружество за защи-
та на човешките права“ – „първата опозиционна организация в България 
от десетилетия” (Тroyanov, 2008, р. 61), „Русенският комитет“, „Екоглас-
ност“, „Движение за граждански инициативи“ и др. (Hristova, 2004). Но в 
България липсва дисидентско движение, водено от българската интели-
генция, каквото се наблюдава през периода в страните от Източна Евро-
па (Höpken, 1989, р. 308). В същото време през целия период на реалния 
социализъм в ежедневните си действия и в мисленето си хората нами-
рат начин да игнорират хегемониалните претенции на режима към тях 
(Brunbauer, 2010, р. 13). Изследваните романи посочват като относително 
свободни от контрола на държавата топоси семейството и рода.

Изследователите на комунистическата диктатура в другите пост-
комунистически страни, където процесът на преосмисляне на минало-
то започва веднага след промените през 1989 г., призовават за поставяне 
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на националните дискурси (без да се отрича тяхната специфика) в евро-
пейски контекст като стъпка на прехода от националната към общоевро-
пейската колективна памет (Eckert, 2008, p. 195). Медиум и импулс в тази 
посока дават именно романите на Троянов, Динев и Левичаров, съчета-
ващи с интеркултурния си ракурс (погледа отвън) индивидуалната, гру-
повата, националната и общоевропейската гледна точка на различните 
носители на спомените. Посочените автори и техните произведения са 
обект на изследване на интеркултурното литературознание и в частност 
на интеркултурната германистика. Канонът на интеркултурното лите-
ратурознание обхваща колониалната и постколониалната литература, 
литературни пътеписи, пътеводители, дневници, приключенски романи 
и романи, написани в емиграция, утопии и робинзонади, както и миг-
рантската литература (Gutjahr, 2002, p. 357). Литературата и изкуството 
като цяло (също архитектурата, градоустройството, вж. Vinken, 2010) са 
част от колективната и културната памет на една общност, „технология” 
и „пърформанс” на паметта (Smith, 1996; Plate/Smelik, 2009). Te са медиум 
за съхраняване и предаване на алтернативни индивидуални, семейни, 
родови, групови, поколенчески култури на паметта. В този смисъл ли-
тературата не само участва във формирането на колективната памет, но 
чрез елемента фикционалност е в състояние да я променя и да предлага 
алтернативи (напр. гледната точка на Другия в мигрантската литерату-
ра). Литературата не само отразява съществуващи култури на паметта, тя 
е конструиращ и реконструиращ фактор при формирането на колектив-
ната памет и идентичност (Erll, 2004, p. 122). След разпада на основните 
постулати на комунистическата идеология и свързаните с нея дискурси 
в трансформиращите се след 1989 г. общества в Източна Европа се появи 
необходимостта от: 

- преосмисляне на отношението към миналото (културите на па-
метта, дискурс на своето); 

- преосмисляне на отношението към другостта и чуждостта (дис-
курс на чуждото);

- създаване на произтичащите от дискурса на своето и дискурса на 
чуждото идентификационни модели.

На въпроса за връзката между културите на паметта, дискурса за 
чуждостта и произтичащия от тях дискурс за идентичността Ян Асман 
дава следния отговор: „Обществата имагинират представи за себе си и 
континуират през поколенията представи за идентичност, като създават 
култура на спомена; и те вършат това – този пункт е от решаващо значе-
ние – по съвсем различен начин” (Asman, 2001, p. 17). В хода на историче-
ското си развитие обществата и индивидите създават самообрази (иден-
тичност) в културната памет, които са различни в отделните културни 
общности и се преплитат в хода на миграционните и глобализационните 
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процеси.

Пътят на формиране на индивидуалната и на колективната кул-
турна идентичност в трансформиращите се обществени системи минава 
през наратива на различни научни, публицистични, литературнохудо-
жествени и други жанрове. Промените в идентичността засягат области 
като политика, манталитет, всекидневна култура. Лакмусът за определя-
не на идентичността на индивида, групата, обществото, нацията е при-
надлежността или непринадлежността към световни културни ценности.

Пред постсоциалистическите общества стои предизвикателство-
то за символно преработване на комунистическото минало като „идеоло-
гическо деколонизиране” на историята и на историческата памет, което 
на практика означава възстановяване, декодиране на маргинализира-
ната, манипулираната, конфискуваната, „откраднатата” история (Nora, 
2001/02, р. 26) и нейното плурализиране в алтернативните спомени. Тази 
задача си поставя литературата, тематизираща различните култури на 
паметта; с такъв характер са и „българските” романи на Троянов, Динев и 
Левичаров.

Паметта, респ. отделните спомени са главните герои и в трите ро-
мана. Представянето им в литературни произведения и в произведения 
на изкуството въобще позволява (поради спецификата на изкуството като 
фикция) извеждането на преден план на неконвенционалните тълкува-
ния на миналото, които обикновено не присъстват в институционализи-
раната колективна памет или в контролираната чрез цензура и автоцен-
зура индивидуална и групова памет. В това се състои особеното значение 
на литературните текстове на Троянов, Динев и Левичаров като топос за 
многозначно, многопластово, алтернативно и нестандартно представяне 
на различните култури на паметта в публичното пространство. 

Основен принцип в немската литература след 1989 г., към която 
принадлежат изследваните произведения, е „принципът на спомена“, 
осъществяващ връзката между фикция и реалност, живяна от различ-
ни поколения. Този принцип насочва вниманието към една от важните 
функции на литературата като „семантичен и преди всичко перформа-
тивен архив“ (Gansel, 2010, р. 12). Tрите романа и литературните репор-
тажи на Троянов (Тroyanov, 2008) са литературен опит за преосмисляне 
на комунистическото минало на България. Основните въпроси, които те 
разискват, са:

- Какви спомени събужда преживяната диктатура след нейното съ-
баряне у общност от хора, имащи различен житейски опит в усло-
вията на тази диктатура – извършители на престъпления, жертви, 
пасивни наблюдатели, адаптираща се маса?

- Кои са факторите, формиращи колективната памет – държавата, 
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правителството, гражданското общество, партиите, медиите, кул-
турните институти?

- Каква е ролята на бившите управленски фактори – комунистиче-
ската номенклатура?

- Какво е отношението към жертвите на режима – признание, ре-
абилитиране или игнориране?

- Коя част от паметта е важна за запазване на идентичността на 
общността и коя част от паметта се отхвърля като ненужна?

- Стимулира ли се, или се табуизира запазването на още пресните 
спомени за диктатурата на комунизма?

- Как индивидуалният разказ за миналото се вписва в колективната 
памет за него?

Изследваните романи тематизират широката скала от престъ-
пления спрямо човешките права на отделни хора, групи от хора и цели 
общности, изброени в Резолюцията на Съвета на Европа за осъждане на 
престъпленията на комунистическите режими в Централна и Източна 
Европа: екзекуции без съд и присъда, смърт в концентрационни лагери, 
гладна смърт, интерниране и депортации, физически и психически те-
рор, преследване по религиозни и културно-етнически причини, липса 
на свобода на словото, на свободно изразяване на мнение, на свобода на 
пресата, на политически плурализъм. Рецидиви от литературно предста-
вените практики на комунистическия режим имат своето продължение 
в постсоциалистическа България и намират отражение в анализираните 
романи, конкретно в текстовете на Левичаров и Троянов.

Героите на Динев се дистанцират чрез емиграцията от миналото 
си, когато са били директни свидетели и реални участници в тази об-
ществена система – те са отраснали в семейства, пряко ангажирани в 
механизмите на функциониране на властта (Партия, милиция). Чрез 
образите си Динев литературно представя така наречените „спомени от 
лични преживявания” (Felderinnerungen) – спомени на очевидци и учас-
тници. Главният герой на Троянов косвено участва в събитията от пери-
ода на социализма чрез спомените на представителите на рода, останали 
в България. Така Троянов и Левичаров по художествен път тематизират 
„обсервационната памет” (Beobachter-Erinnerungen), основаваща се главно 
на разкази за събития от миналото. Повествователката в романа на Леви-
чаров, от друга страна, е дистанцирана от самото начало от този истори-
чески период на бащината родина, която е чужда на героинята не само 
в географския смисъл на думата, но и като светоусещане в ментален и в 
културен план. 

И в трите романа факторите и импулсите за преосмисляне на лич-
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ната, фамилната, националната история са ситуирани в настоящето на 
героите – като обективна ситуация (външни фактори) и като субективно 
усещане (вътрешни импулси). Светльо и Искрен в романа на Динев се връ-
щат към миналото от позицията на нерадостната си емигрантска съдба в 
настоящето, от чувството за бездомност и житейска безизходица. Геро-
ят на Троянов Алекс се връща към България и миналото непосредствено 
след катастрофата на родителите си и депресията, в която изпада; много 
важен външен фактор в това завръщане към себе си е неговият кръстник 
бай Дан. Повествователката в романа на Левичаров се обръща към мина-
лото на бащината родина, участвайки в постпогребалната процесия на 
група българи емигранти, сред които е баща ѝ, и това е повод за преос-
мисляне на ценности и приоритети в личен и в обществен план.

Техниката на разказване и в трите романа е връщането към ми-
налото от гледна точка на настоящето. Героите на Динев Светльо и Ис-
крен разказват семейната сага от позицията на емигранти в настоящето. 
В романа на Троянов разказът за живота в комунистическа България е 
съчетан в „насрещното движение” с разказа за Алекс и неговия път на-
пред, който включва връщането в България. Подобна наративна техника 
на времеви и пространствени цезури използва и Левичаров. 

В структурата на трите романа е хвърлен мост между поколени-
ята в констелацията на героите, в сюжетната линия и в крайна сметка в 
посланието на литературните текстове. Връзката на бабите и дядовците с 
внуците е налице и в трите произведения. Тази връзка Халбвакс обяснява 
с липсата на интерес и от двете страни към актуално случващото се, което 
от своя страна е приоритет на поколението на родителите. По този начин 
се изгражда социален мост на паметта от миналото към бъдещето, игно-
риращ настоящето (Halbwachs, 1967, р. 48, etc.). И още един мост – между 
живи и мъртви – е носител на паметта в изследваните романи. Гробище-
то се превръща в основен топос на комуникация между живи и мъртви: 
„Без гробове едно място губеше паметта си, историята си“ (Dinev, 2007, р. 
77); „Така живееше Златка в очакване на живите и в разговор с мъртвите. 
И каквото чуеше от едните, предаваше го на другите” (Dinev, 2006, р. 91). 
Погребалната процесия в романа на Левичаров е стълбът, около който се 
формират връзките между минало, настояще и бъдеще. Нещастният слу-
чай с родителите на Алекс в романа на Троянов представлява едновре-
менно начало на връщането на героя към миналото и повратен момент в 
пътя му напред. 

Според Хайнер Мюлер процесът на спомняне се провокира от ли-
чен или обществен катаклизъм (Assmann, 2010, р. 18). В конкретните лите-
ратурни случаи е налице шок от срещата с българската, респ. западноев-
ропейската чуждост в социален план, както и от личните драми на геро-
ите – неочакваната смърт на родителите на Алекс и последвалата депре-
сия (Троянов), безизходицата в мигрантските съдби на Светльо и Искрен 
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(Динев), самоубийството на бащата на повествователката (Левичаров).

Изследваните произведения фикционално разкриват два вида па-
мет за комунистическа България. Първият вид е паметта за диктатурата. 
В центъра на този вид памет са спомените за властовия и репресивния 
апарат – партийната номенклатура на различните нива на управление 
и офицерите и сътрудниците на Държавна сигурност (у Динев: Младен 
Младенов, Йордан Апостолов). Разказите за партокрацията и тайните 
служби концентрират вниманието върху незачитането на правата на ли-
чността, нарушаването на нормите на правовата държава, девалвирането 
на най-важното човешко право – правото на достоен живот. Социалните, 
икономическите и културните постижения на режима, включително со-
циалната сигурност, остават на заден план, тъй като спазването на основ-
ните човешки права и нормите на правовата държава са безалтернативен 
приоритет в скалата на ценностите. В частност този вид памет обхваща 
разкази за или на концлагеристи и затворници (Троянов), за методите 
на органите за сигурност при осигуряването на политическата власт на 
режима (Динев). Топоси на паметта са лагери, затвори, полицейски уп-
равления и служби, партийни структури, официални празници (мани-
фестации), партийни конгреси и др. Основната опозиция образуват из-
вършителите на престъпления и жертвите. Фундамент на наратива пред-
ставляват страданията на жертвите и различните видове отпор срещу 
режима.

Вторият основен вид памет е аранжиращата, която свързва сфера-
та на властта с ежедневието на хората, живели социализма. Това са пре-
димно разкази за приспособяването към правилата на режима (у Динев: 
Доротея, Марина, Огнян, Михо), за живота въпреки тези правила, за въ-
трешната емиграция, за скритата (езоповска) съпротива срещу законите 
на диктатурата. Тази памет включва обаче и гордостта от постигнатото в 
личен и в обществен план. В този смисъл разказите съвместяват живота 
в условията на диктатура и личната биография. Топосите на паметта за 
социалистическото ежедневие понякога съвпадат с топосите на паметта 
за диктатурата, но тълкуването на събитията е двуизмерно: споменът за 
участието в бригадирското движение например извиква както асоциаци-
ята за малтретиране от страна на режима, така и асоциацията за хубавите 
младежки години, за първата любов, за труда като ценност, за чувството, 
че си полезен на общността. 

Паметта за периода на социализма в България в изследваните ро-
мани се ситуира в диапазона от носталгия по „доброто старо време”, през 
спомена за красивите илюзии и чувството на съпричастност към един 
идеал, през комичността на определени ситуации и поведения до ужа-
са от преживени лични и общностни трагедии и пълното отричане на 
системата. Изследваните произведения потвърждават континуитета на 
наследството на социализма като практики, мислене, манталитет, пове-
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денчески модели и в посткомунистическия период на политически и ико-
номически промени. Изходната точка на спомените за комунистическия 
режим в трите произведения е посткомунистическото съвремие. Спом-
нянето за миналото от гледната точка на съвремието води неизбежно до 
известно „деформиране” (Gansel, 2007, р. 7), до „изместване, преоформяне, 
изкривяване, преоценка, обновяване” на спомена в момента на спомняне-
то (Assmann, 2003, р. 29). В този смисъл литературно възстановената исто-
рическа действителност в трите романа не може еднозначно да се приеме 
като вярна или невярна. Механизмът на спомена и неговото литературно 
представяне не позволяват подобни квалификации. Литературните тек-
стове на Троянов, Динев и Левичаров представят със средствата на ли-
тературната фикция определени конструирани визии за едно отминало 
време през призмата на субективния житейски опит, изхождайки от раз-
личните гледни точки на героите в посткомунистическото настояще. Със 
средствата на литературата се демонстрира калейдоскоп от идеологиче-
ски възгледи и тоталитарни практики в социалистическа и постсоциа-
листическа България. Анализът на личните истории на хора и фамилии, 
живели социализма, очертаването на алтернативни култури на паметта 
за този период от историята на страната показват, от една страна, кол-
ко дълбоко голямата история навлиза в ежедневието и интимната сфера 
на отделния човек и неговото семейство, и от друга страна, как личният 
спомен и разказ за миналото може да модифицира официализираните 
исторически тези и посланията към съвременните поколения. От пре-
именуваните улици до разрушените паметници, от дискредитирането на 
писатели и интелектуалци до унижаването на гражданите от страна на 
силовите структури, от насилствената урбанизация до партийната чист-
ка в институциите става ясно как се налага колективната памет, която не 
познава нюансите и светлосенките в плуралистичните култури на памет-
та. Легендата за социализма, която изследваните автори опровергават в 
рамките на литературната фикция, е легендата за това, че „господстваща-
та класа” е работническата класа и че понятието диктатура на пролета-
риата е изпълнено със съдържание. Управляващата класа е „новият елит” 
в лицето на партокрацията, бюрокрацията и органите за сигурност, кои-
то са в услуга на силно централизираната държава и комунистическата 
власт. Критичното отношение на авторите към диктатурата в България и 
артикулирането на тази тема табу е мотивът, който доминира в предста-
вянето на България и на нейното близко минало. 

 Основният извод, който прозира в литературните послания, е 
удължаването на живота на диктатурата в „демократична“ постсоциа-
листическа България. Като не пренебрегваме факта на установяване на 
основни човешки права – правото на свободно изразяване на мнение, на 
сдружаване, на свободно пътуване, икономическа инициатива и т.н. – ко-
мунизмът остава в „главите на хората“ като начин на мислене и действие.
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Въз основа на отделните образи в трите романа може да се обобщи, 
че преработването на спомените за изживените (травматични) събития в 
индивидуален и социален план протича в четири етапа.

Шок от преживяната травма. През този етап доминират болката и 
афектът; липсва задълбочен  размисъл върху случилото се. Етапът е про-
дължителен, липсата на осмисляне и преоценка на миналото се обяснява 
с еуфорията на времето непосредствено след промените и с новата надеж-
да за житейски хоризонт, различен от досегашния. 

Изтласкване на травмата и последиците от нея от сферата на съз-
наваното в измерението на несъзнаваното (Троянов: Белене), което пред-
поставя физическо и психическо разстройство на личността, респ. на 
общността, като същевременно настъпва известно успокоение и равнове-
сие за определен отрязък от време. Този етап на „забрава“ предотвратява 
социални катаклизми и лични драми и представлява вид самосъхране-
ние и самоподдържане на живота в настоящето в противовес на миналото 
и паметта за него.

Завръщане на паметта за преживяната травма – балансът, настъпил 
за известен период, е нарушен от натрапчивото усещане за нараненост и 
несправедливост в процеса на дистанциране от конкретното събитие. 

Интензифициране на паметта чрез нарушения баланс – извиква-
нето на паметта за нанесените травми предизвиква у жертвите артикули-
ране на болката и търсене на отговорност и справедливост (събитията и 
разказите след 1989 г.). 

Тези процеси са обект на изследване в констелацията на различ-
ните образи в коментираните романи. И в трите романа фикционално се 
тематизират основните белези на диктатурата, формулирани от теорети-
ци като Хана Арент, Карл Йоахим Фридрих и Збигнев Бжежински (Vergau, 
2000, р. 24, etc.). Комунистическата идеология, подобно на религиозно 
вярване, обхваща всички сфери на обществения и личния живот на хо-
рата. Централен в изследваните произведения е мотивът за насаждането 
на повсеместен страх, започнало след 9 септември 1944 г. с безследно из-
чезналите, арестуваните, интернираните, със съда, който не се посвени 
да се нарече „народен“, с лагерите, с унищожаването на опозицията и от-
немането на собствеността (Троянов). Страхът надвисва над изречените 
думи, прочетените книги, музиката, която слушаш, песните, които пееш, 
танците, които танцуваш, дрехите и прическите, които носиш (Троянов, 
Динев). Страхът от „човека зад щанда“ (Троянов) и от „майстора“ (Леви-
чаров) изглежда нелогичен, но е реален. Мотивът за „производството“ на 
всеобщ страх, често имагинерен, страх от всички и от всичко, се свързва, 
от една страна, със стратегията на оцеляването – социален приоритет и 
в постсоциалистическа България. От друга страна, вездесъщият страх е 
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подхранван от „търсенето на врага“ във всички социални слоеве – фа-
шисти, кулаци, невъзвращенци, неблагонадеждни или обобщено враго-
ве на народа (Троянов, Динев). И двата феномена действат в рамките на 
опозицията власт – народ, укрепват и поддържат системата. Противосто-
енето на режима се наказва на три нива (Троянов): юридическо („царят 
на вилите”), административно (бай Дан), професионално (Огнян). Про-
дължение на мотивите за страха и врага е обезличаването на другостта 
и различието в масовите организации, в които е въдворено целокупното 
население. Целта е да се създаде чувството за сигурност в границите на 
колектива чрез притъпяване на инстинкта и волята за индивидуалност и 
свобода, като по този начин се постига неизбежно инфантилизиране на 
масите (Троянов, Динев), което в крайна сметка резултира в приемането 
на системата като естествен покровител на отделния човек за сметка на 
негови основни човешки права. Масовите организации на всички нива 
със своята йерархия и дисциплина се превръщат в стройна система за 
подготовка на деца и възрастни за живот в тоталитарни условия, което 
задължително включва обезличаването – осъзнатата опонираща личност 
е най-големият враг на всеки авторитарен режим. Не би следвало да се 
отрича качеството на отделни личности през този период, въпреки че 
личностното като символ на различието, другостта и индивидуализма 
изпада в противоречие с наложения и последователно прилаган прин-
цип на унификация в бита – например безличните панелни квартали с 
еднотипен екстериор и интериор (Троянов, Левичаров) – и в мисленето 
на хората. Да не си различен, е от изключително значение за система-
та. Защото това благоприятства битуването на митологемата, че нищо не 
зависи от отделния човек, че няма „незаменими хора“, която целенасоче-
но и последователно се утвърждава и налага в общественото съзнание и 
действа безотказно и в посткомунистическия период.

В този контекст трябва да се отбележи субституирането на рели-
гията посредством политическото попечителство над църквата (Троянов, 
Динев, Левичаров), което прави възможно безусловната победа на иде-
ологията над вярата. Темата за вярата е разработена от тримата автори 
многостранно – от ролята на църквата за укрепване на националната 
идентичност, включително в тоталитарни условия, през униженията, 
на които са подложени свещенослужителите от страна на атеистичния 
комунистически режим, физическото унищожаване на храмове (Динев), 
прогонването на миряните от тях, заклеймяването на религиозните праз-
ници като „буржоазни отживелици“ до слабостта и низостта на множе-
ство църковни деятели, които превръщат храма в менажерия, обслужва-
ща системата (Троянов, Левичаров). За сметка на унизената вяра процъф-
тяват суеверието и двуличието на управниците, както и илюзията за Спа-
сителя отвън. Мотивът за приказното насочва към утопиите на режима, 
неговите чудеса и абсурди: от приказката за „светлото бъдеще“ (Динев) 
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през сагата по получаването на софийско жителство и различни битови 
придобивки (Левичаров) до „вълшебния“ свят на спецснабдяването и ва-
лутните магазини (Троянов).

Комунистическата партия, „партията майка“, е ръководна сила 
(легитимирана от член 1. на Конституцията), основана на принципите на 
строгата йерархия и недосегаемостта на номенклатурата като гръбнак на 
диктатурата (Младен Младенов, Йордан Апостолов), патерналистично 
ръководена от вождa с абсолютна власт, „бащата на нацията“ (Димитров, 
Живков). На Партията са подчинени всички държавни и административ-
ни органи, включително трите власти – законодателна, изпълнителна и 
съдебна, между които разделение всъщност липсва. За разлика от дру-
гите страни в Източна Европа в България старите елити от политически 
преминават в икономически и финансови (Троянов, „Кучешки времена“), 
поради което тяхното влияние върху политиката е видимо и досега. От-
личителна черта на старите и новите български елити, въплътена в геро-
ите на тримата автори, е коленопреклонността към висшестоящите; обра-
тната ѝ страна е бездушието към слабите и безпомощните. Централизи-
раната политика в икономиката е тотално контролирана от партийните 
структури, чиито представители често нямат дори образователния ценз 
за съответната стопанска област (Младен Младенов), и от службите (пол-
ковник Царев, Йордан Апостолов). Това, което се иска от изпълнителите 
на ръководни и контролни функции, е не професионализъм, а политиче-
ски слугинаж, възнаграден с всички привилегии на властта. Романът на 
Динев очертава механизмите на упражняване на властта – център, среден 
ешелон, периферия,  както и рафинираните методи за изкачване на соци-
алната стълбица, основани на страх, послушание, фалшиво доверие, под-
молност и евтини хитринки (Младен Младенов, Йордан Апостолов). В об-
раза на слугата от романа на Троянов е проследено израстването на хора 
от безимотните и безпросветните слоеве в ранг на държавни чиновници 
и верни крепители на новата власт, идеологически противопоставени на 
хората на духа. Работническо-селският произход и бедността се превръ-
щат в решаващи фактори за кариерно развитие за поколения напред, за 
разлика от т. нар. буржоазен произход, възпрепятстващ личностното и 
професионално израстване, включително на децата и внуците.

Както материалният, така и духовният живот са под задължител-
ната опека на властимащите. Това неминуемо води до неуморни опити за 
„надлъгване“, „надхитряне“ на държавата. „Държавно“ и „обществено“ се 
превръщат в контрапункт на личната свобода и потребности. Взаимното 
развращаване между представителите на властта и „народните маси“ е 
проблематизирано от Динев и Троянов с въвеждането на мотива за мни-
мата преданост на едните към другите (манифестации, пионерски сборо-
ве и лагери, универсиади, от една страна, езопов език, вътрешна емигра-
ция, капсулиране на семейството, от друга страна). 
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Пропада половинвековният опит да се създаде така нареченият 
„нов човек“, човекът с ново социално съзнание, „положителният герой“ 
– например чрез бригадирското движение или построяването на Дими-
тровград (Динев). Лозунгът свобода, равенство, братство, въплъщаващ 
идеята за свобода на избора, задоволяване на потребностите на хората и 
социална справедливост, се изражда в икономика на дефицита (стоките 
се „пускат“) и равенство по недоимък (уравниловка на доходи и покупа-
телна способност). Определени постижения в социалната и в духовната 
сфера на социалистическата държава, заедно с  контрапродуктивното 
демонизиране на старата система от страна на току-що излюпени демо-
крати (Троянов), водят до едностранното оценяване на социализма и от-
части обясняват носталгията по „доброто старо време“. Тази носталгия по 
принцип е съпроводена с амнезия за политиката на опекунство от страна 
на режима не само в идеологически, но и в икономически, професиона-
лен и духовен план – партията майка предписва кариерното развитие на 
индивида (Младен Младенов, Йордан Апостолов) или неговия провал 
(Огнян), предопределя и житейския път на човека в личен план (Доро-
тея, Марина). 

Опозицията Изток – Запад присъства и в трите изследвани рома-
на с размаха на Запада и тесногръдието, капсулираността на Изтока, с 
пропагандното демонизиране на Запада като абсолютното зло и с наив-
ното му идеализиране като рая на земята. Затвореният тип общество в 
социалистическия период на България до известна степен обяснява екс-
тремното разминаване между реалности и представи. Троянов тематизи-
ра симулирането на отвореност на България към света в епизода, визи-
ращ младежкия фестивал през 1968 г., демонстрирайки манипулативната 
сила на пропагандата и тоталния контрол на властите върху обществени-
те процеси. 

Монопол на силовите служби. По време на тоталитарния период 
службите контролират както личната сфера на „редовите“ членове на об-
ществото, особено семействата на т. нар. невъзвращенци, така и партий-
ния и държавния апарат (Младен Младенов в епизода за завърналата се 
от Америка сестра) и проверяват тяхната лоялност към режима. Освен 
контролни, те имат и регулиращи функции – разрешават или забраняват 
пътуванията зад граница (епизодът с визата на учителката на Искрен; 
дори партийният секретар Младенов е длъжен да се консултира с хора-
та от ДС). Това очертава механизма на зависимостите между политика и 
служби, който стои в основата на задкулисното упражняване на властта 
– репресията и изнудването са основни властови лостове в тоталитарния 
период на България. Принципите на работа на силовите служби, въплъ-
тени в методите на Йордан Апостолов и Младен Младенов (случаят Роза), 
са основани на презумпциите, че всеки е потенциален престъпник, че 
всяка информация може да бъде оползотворена и че сигурността стои 
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над правото. Образът на милиционера (Йордан Апостолов) е потвърж-
дение на садомазохистичния инстинкт – преклонение пред силните на 
деня, жестокост към слабите. Фигурата на Йордан развенчава мита за на-
силственото налагане на сътрудничеството с ДС, създаден в постсоциа-
листическа България след отварянето на досиетата: част от нещатните 
сътрудници на службите са работили доброволно, по убеждение или с 
цел израстване в кариерата (Троянов, „Кучешки времена“); някои са били 
вербувани чрез репресии, заплахи и изнудване; трета част от потенци-
алните сътрудници обаче отказва да бъде вербувана. Отказът от сътруд-
ничество е елемент от алтернативната памет, която разрушава поредния 
мит, широко разпространяван в полза на „изпирането на биографиите“ 
след „промените“ – че е било невъзможно да откажеш да бъдеш сътрудник 
на ДС или член на БКП (Троянов: Огнян). 

За разлика от другите постсоциалистически страни България фа-
тално закъснява с отстраняването на сътрудниците на ДС от обществе-
но-политическия живот и това маркира дългия и неуспешен преход към 
демокрация. От друга страна, в процеса на посттоталитарното развитие 
службите се превръщат едва ли не в единствения и главен виновник за 
престъпленията на режима (демонизиране на ДС), като се има предвид, 
че те са продукт на партийната политика и подопечен съюзник на парти-
ята (Йордан Апостолов: „щит и меч на партията“). 

Опитите за създаване на подобрена версия на режима са неуспеш-
ни, тъй като се касае за промени в рамките на системата, не за промяна 
на самата система. Идеалистичната представа на голяма част от живе-
лите в периода на социализма, че той по принцип е добър и социално 
ориентиран обществен строй, провалил се в практическото изпълнение 
на идеите, води до ретроспективното му възхваляване в сравнение с ре-
алностите на пазарната икономика. В изследваните произведения бута-
форната същност на социализма е разобличена чрез метафорите на „под-
сладяването“, „захаросването“, евфемизирането (Троянов), в анализа на 
пропагандни клишета от рода на „братската помощ“ за народа на Чехосло-
вакия през 1968 г. и на театрализирането на празничните ритуали – ма-
нифестации на единството на властимащи и народ, всъщност разделени 
от пропасти (Троянов, Динев). Литературното послание на авторите е за 
ролята и вината на голямата верноподаническа маса, направила същест-
вуването на режима дълготрайно: жизнеността на режима се дължи не 
само на личността на властника (Димитров, Живков), но и на подвласт-
ната му, френетично скандираща или просто индиферентна „публика“, 
която става съучастник в поддържането на системата в социалистическа 
и постсоциалистическа България (Динев, Троянов). В контекста на пасив-
ната „зяпнала“ публика трябва да се посочи още един ракурс, тематизи-
ран в изследваните произведения – очакване на чудото, на Спасителя, 
който трябва да дойде отвън.  
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Тясно свързано с евфемизирането на системата е маргинали-
зирането на „уродливи“ според режима явления, застрашаващи ней-
ния имидж: инвалиди, стари хора, извънбрачни деца, психично болни, 
проститутки, използвани инкогнито от властимащите и интернирани в 
Странджа, в случай че „явлението“ излезе в публичното пространство 
(Динев). Освен цинични в чисто човешки план посочените примери са 
свидетелство за драстичното разминаване между прокламирания со-
циалистически морал и реалните практики. Релативизирането на мо-
ралните категории се оказва поредната привилегия на властта.

Опозицията спрямо режима е (с редки изключения) пасивна и се 
изразява основно в нелегално слушане на заглушаваните западни ради-
останции, гледане на югославска телевизия, опозиционно говорене вкъ-
щи и в близък приятелски кръг, тайно разпространение на политически 
вицове, носене на дълги коси и къси поли, слушане на западна музика, 
както и в езоповия език на писатели, театрали, кинодейци. Особено вни-
мание Троянов отделя на социалистическата и постсоциалистическата 
интелигенция и непълноценната ѝ роля на духовен авангард (Троянов: 
„да погледнем в чекмеджетата“). Като основен и относително свободен 
контрапункт на публичното, официозното поведение и на възпитание-
то на подрастващите се очертава семейството, но винаги като затворено 
пространство на свободна мисъл и изказ: „това, което се говори вкъщи, 
не се изнася навън“. Не експлозията, а имплозията довежда до крах на 
системата – перманентната мобилизация и експанзионистичната поли-
тика навътре (Динев: масовите организации) и навън (Троянов: Пражката 
пролет) водят логически до самоунищожаването на системата (Троянов: 
притчата за слона и мишката).

Инструментализирането на историческото развитие на общност-
та е основа за легитимацията на режима. Особен акцент в романите се 
поставя върху антифашисткото възпитание на подрастващите, на които 
наред с автентичните истории за партизанското движение се предлагат 
героизираните епоси на псевдопартизани осмосептемврийци (Динев: 
Светлин) и тяхната версия за историята, многократно разказана в часо-
вете по патриотично възпитание в българското училище. Особено важна 
в този смисъл е темата за легитимирането на определени тоталитарни 
практики (Троянов: Народен съд, лагерите Скравена и Белене) с противо-
поставянето на жертвите на комунистическия режим на жертвите на съп-
ротивителното движение. В по-широк аспект този литературно-публици-
стичен ракурс на Троянов поставя големия въпрос за легитимацията на 
политическите сили въобще, която обикновено се свързва с исторически 
манипулации от посочения тип и няма нищо общо с идеи за актуалното 
настояще и с визия за бъдещото развитие. Този дефицит на идеи е особе-
но видим в постсоциалистическото политическо развитие на България. 



181

Обсебеността от „вкаменени спомени“ (Троянов, Левичаров) е 
следващият мотив, свързан с инструментализирането на историческо-
то минало, тематизиран особено ярко в романа на Левичаров. Гигантиз-
мът на бетонните бастиони („планини от паметници“) се свързва повече 
с чувството на страх, безпомощност и безсилие, отколкото с национал-
на гордост и съзнание за историческа приемственост. Дилемата осво-
бодител или окупатор се наслагва върху оценките за ролята на Русия в 
Освобождението на България и на Червената армия в установяването на 
новия режим през 1944 г., като оставя горчивия привкус на „подарена-
та свобода“ (Троянов) и на липсата на суверенитет спрямо Изтока, но и 
спрямо Запада. 

Компенсаторна реакция на несполуките в настоящето и на лип-
сата на перспектива в бъдеще е перманентното връщане към истори-
чески събития – към величавите разкази за победи, които са повод за 
национална гордост, или към разказите за националните травми (чуж-
ди владичества), служещи за оправдание на дефицита на воля и визии 
(Троянов, Левичаров). Охотното изпадане в ролята на жертва е свърза-
но с преекспонирането на исторически върхове (Левичаров) и с негли-
жирането на срамни петна от миналото на общността (Троянов, Динев: 
възродителният процес).

Поместването на цялото историческо развитие на българската 
културна общност под „шапката“ на една идеология (чрез монументите, 
ритуалите и символите) е опит за монополизиране както на миналото, 
така и на настоящето и бъдещето.

 Констелацията на персонажите в трите изследвани романа на Тро-
янов, Динев и Левичаров очертава в макро- и микроплан структурата на 
социалистическото общество с неговите институции, общности, отдел-
ни групи и индивиди и свързаните с тях обществено-политически, общ-
ностни, групови, родови, семейни, включително лични и интимни отно-
шения. Широката палитра на взаимодействия включва главно междулич-
ностните отношения в рода и семейството, в професионалните браншове 
и  обществените организации, чрез които изкристализират основните 
характеристики на социалистическия начин на живот – силна идеоло-
гическа обвързаност на частната, а в много случаи и на интимната сфера 
с контрола от страна на Партията, държавните институции и масовите 
организации. В резултат на това се установява самоконтролът (вътреш-
ната цензура)  като основен поведенчески модел, свързан с липсата на 
свобода на слово, лично мнение и сдружаване извън номенклатурата на 
официализираните форми, чиито проявления са външната и вътрешната 
цензура, вътрешната емиграция, бягството зад граница. Възпитанието 
на подрастващи и възрастни е възложено в голяма степен на идеологи-
зираните обществени структури, обхващащи тотално цялото общество. 
В същото време семейството наред с ролята си на „основна клетка на со-
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циалистическото общество“ остава единствената относително автономна 
структура, съхраняваща, много често в противовес с нормите на кому-
нистическата идеология, както основни патриархални и възрожденски 
традиции, ценности и ритуали, така и алтернативни модели на поведе-
ние и мислене, обикновено скрити между четирите стени, с което поставя 
под въпрос, делегитимира, а понякога и застрашава устоите на режима. 
Между представителите на официалната власт и номенклатура и носите-
лите на алтернативните (протестни) модели на поведение се е настанила 
огромната маса от хора, приспособили се към стандартите на режима.

 Перестройка и псевдопромяна. Равносметката на завръщането в 
посттоталитарна България е: …комунизмът остави не само следи в ман-
талитета на хората, той ни завеща и господстващата си върхушка. Тази 
върхушка от бивши облагодетелствани, били те офицери от държавна 
сигурност, директори на заводи или партийни секретари, държат като 
заложници икономиката и политическия живот… (Troyanov, 2008, р. 11). 

Публицистично обобщение на критичния подход на романите 
към комунистическата диктатура се съдържа в литературните репорта-
жи на Илия Троянов „Кучешки времена. Революцията менте 1989”, къде-
то основополагаща е тезата, че и след 1989 г. старите структури на тази 
власт остават по същество непокътнати в прикритието на политическо и 
икономическо задкулисие. Те все още имат последната дума, независимо 
коя партия управлява в момента. Марионетният характер на всички бъл-
гарски правителства е причината за редките, но бурни протести на бъл-
гарите. Корупцията, криминалността и задкулисието са според Троянов 
характеристиките на неслучилия се български преход. Литературните 
репортажи обхващат всички области на обществения живот – полити-
ка, икономика, финанси. И на българските интелектуалци не е спестена 
критиката за липсата на духовен авангард в тяхно лице. С многобройни 
примери авторът демонстрира подкупността и сервилността им спрямо 
старата власт. Малкото на брой истински дисиденти, концлагеристи и 
политически затворници биват изтласкани от сферата на активната по-
литика от подставени лица на псевдоопозицията, рекрутирана от реди-
ците на бившата комунистическа партия и нейния репресивен апарат. 
„Напазаруваната” опозиция по-скоро колаборира с наследниците на ко-
мунистическата власт, отколкото им противостои. Конкретни примери 
онагледяват тезата за подменената опозиция, която имитира гладна стач-
ка, като при залез слънце „стачкуващите” се оттеглят на вечеря в съседен 
луксозен ресторант и споделят презрението си към подкрепящата ги тъл-
па. Жертва на тази политическа и социална подмяна е българското обще-
ство. Печели само мафията, която, за разлика от мафията в други страни, 
включва част от държавната администрация. Литературните репортажи 
на Илия Троянов и художественото претворяване на основните публи-
цистични тези в трите изследвани романа представляват протест срещу 
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овчедушието на българите, целенасочена провокация, която да разтърси 
социалната летаргия в посткомунистическа България. 

Преосмисляне на близкото минало. Комунизмът в България има 
по-дълга история от режима, възцарил се в негово име. Той предшества 
появата на комунистическия режим и продължава да съществува след 
провала му. Доказателство за това е не само широко разпространената 
носталгия по социалистическото време; доказателства са също инфра-
структурата на българските градове, индустриалните руини, културните 
нагласи и социалните практики, въплътени във фикцията на романите. 
В България е широко разпространена заблудата, че реконцептуализира-
нето на комунистическото минало би „подкопало“ устоите на крехката 
демокрация и на националната идентичност. Като алтернатива на тази 
нагласа може да се посочи опитът на Германия с осмислянето (с начало 
в художествената литература) на националсоциалистическата диктату-
ра. Той показва, че готовността да си спомним и да поемем собствената 
отговорност е единственият път към истински стабилната демократична 
политическа култура. Така се развенчава митът „времето лекува”: колек-
тивната амнезия не лекува раните, дори след десетилетия тя може да до-
веде до злокачествени социалноисторически абсцеси. Освен че късно ще 
започне, освен че дълго ще трае, преосмислянето на комунистическата 
диктатура в България има и друга особеност: у нас е валиден принципът 
„убийте вестоносеца” – „законите предвиждат наказателно преследване 
само за жертвите, които оповестят имената и деянията на войници, поли-
цаи или доносници” (Troyanov, 2008, р, 42), не и за престъпниците.

През 1989 г. тялото на комунизма в България рухна заедно с Бер-
линската стена, но духът на комунизма остана, мутирайки в различни 
форми. Романите на тримата писатели и литературните репортажи на 
Троянов предоставят многобройни подкрепящи тази теза примери. Ли-
тературните внушения на Троянов, Динев и Левичаров могат да бъдат 
синтезирани в три основни пункта: (1) дефицит на правосъдие за престъ-
пленията на режима, тематизирани в коментираните произведения чрез 
лагерите, възродителния процес, приватизираните държавни капитали; 
(2) амнезия за истинските жертви и заместването им с бутафорни „демо-
крати“, „новите политици“, яхнали вълната от недоволство и наивен енту-
сиазъм на масите; (3) липса на активно и критично гражданско общество 
както по време на социалистическия режим, така и след него, апатия на 
адаптиращата се маса. В този смисъл преосмислянето на комунистиче-
ското минало на България и справянето с него включва и рецидивите на 
това минало в посткомунистическия период.

Минало и памет. Повече от четири десетилетия социалистическа 
държава оставят различни следи в биографиите на личности и общно-
сти – репресираните от режима, политически преследваните и техните 
близки си спомнят за това време по различен начин в сравнение със со-
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циално привилегированите, постигнали относително висок обществен и 
професионален статус. Спомените на огромната маса на приспособилите 
се към системата и след промените продължават да се определят от фило-
софията на индивидуалното оцеляване и мимикрията в новите условия. 
Какво би обединило тези различия в отношението към близкото минало 
на България:

- Вместо да се привилегироват едни или други култури на паметта 
и по този начин да се възпроизвеждат ограничени представи за 
миналото, преосмислянето и преоценката на социалистическия 
период изискват равнопоставяне на най-различни, включително 
на диаметрално противоположни  спомени, за да стане възможен 
диалогът между тях.

- Преосмислянето на близкото минало се нуждае от сериозен нау-
чен подход и от достъпност на всички резултати от академичните 
изследвания, за да се предотврати ненужното емоционализиране 
на проблематиката и да се избегне възникването на нови митове.

- В края на дебата за близкото минало доминирането на фактите, 
а не на афектите, и равнопоставеността на различните, взаимно 
конкуриращи се тълкувания, ще гарантират очертаването на го-
лямата, но в същото време диференцирана картина на близкото 
минало. По този начин ще се избегне институционализирането на 
една единствена истина, което беше приоритет на режима преди 
1989 г.

Въпреки фикционалния си и емотивен характер художествената 
литература дава възможност за съпоставяне на различните представи 
за миналото, вградени в личните истории на героите. Пъстрата карти-
на, която предлага литературният начин на изследване на исторически 
събития, е по-близка до реалността от едностранно постулираните, пар-
тийно-политически мотивираните и често манипулираните стари и нови 
представи за тях.
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