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Дисертацията е обсъдена на 27.09.2018 г. на заседание на Научния 

съвет на катедра Германистика, чийто състав е разширен с трима 

хабилитирани специалисти по научнaтa специалност Литература на 

народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия-Немска 

литература, един по научната специалност Общо и сравнително 

езикознание (Заповед № РД-16-144/21.09.2018г.). С решение на 

разширения научен съвет на катедра Германистика (Протокол № 2 от 27. 

09. 2018 г.) е открита процедура за публична защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 03.12.2018г. 

от 14.30 ч. в зала 211 К2 на Шуменския университет на открито 

заседание на научно жури в състав: проф. д.ф.н. Пенка Ангелова, доц. 

д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, доц. д-р Борис 

Минков, доц. д-р Ралица Иванова.  
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Дисертационната работа „Култури на паметта. Литературното 

инсцениране на спомени в романите на Сибиле Левичаров и Румяна 

Захариева” е с общ обем 200 стр., съдържа увод, три глави, обобщение, 
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1. Увод  

1.1. Предмет, цели, задачи, методология на изследването  

Предмет на настоящото изследване е представянето на паметта за новата, 

но и за по-отдалечената от настоящето история на България в романите 

„Апостолов” от Сибиле Левичаров, „7 Kilo Zeit“, „Bärenfell“ и „Transitvisum fürs 

Leben“ от Румяна Захариева.  

Изследването има за цел да покаже как се изгражда отношението към 

личната, семейната и националната история, каква структура и какво значение се 

приписват на случилото/случващото се според това как разказващият или 

пишещият си спомня за събитията, които е преживял като съвременник, как 

интегрира и подрежда чуждото знание, организира своята идентичност, интегрира 

я в рамките на определен хоризонт и дава на своето Аз определена история. Т.е. в 

изследването се търсят наративните закономерности, които заедно с тематичните 

полета определят разказваната история.  

В анализа се изследват създадените от нарацията преплитания на 

индивидуална, семейна и национална история. Основната изследователска 

задача търси отговор на въпроса как трите величини Аз – семейство – българско 

общество през комунизма могат да се разказват в едно, как „малката история” на 

Аза се свързва с „голямата” история на нацията и с официализираната история. 

Или, казано по друг начин, търси се отговор на въпроса как е възможно чисто 

личното, единичното в едно семейство или в семейната история да се разказва като 

свръхлично, като общовалидно. При това е важно по какъв начин авторите и 

техните повествователи разказват собственото си настояще, съответно как го 

свързват с историята на „социалистическия реализъм”, как се съотнасят с нея и 

каква ние-история се разказва.  

От основната изследователска задача произтичат два въпроса:  

1. С кои специфични литературни похвати и художествено-изразни 

средства се инсценират в литературата памет и спомен? Във фикционалните 

текстове няма реален процес на спомняне, затова под инсцениране тук се има 

предвид преносното значение на този израз, а именно изкуствено представяне, 

което цели възстановяване на някакъв спомен. При инсценирането в литературата 
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се очаква авторът да представи своята гледна точка и, като избира перспективата, 

да инсценира обекти, места, личности или ситуации. По този начин той насочва 

погледа на реципиента и повлиява върху възприемането на текста. Подборът, 

начинът на представяне, коментарите и оценките създават образ у читателя, който 

може да бъде описан като „инсценирана реалност/действителност”.  

За постигането на формулираната по-горе цел и за изпълнението на 

произтичащата от нея задача е необходим наративен анализ, с който се изследва 

какво и как се спомня. Тук се появява проблем, който е фундаментален и за 

„принципа спомен” (вж. Gansel/Zimniak 2010) в литературата: какво индивидите и 

в частност децата са съхранили в своята памет от своето минало и какво могат да 

си спомнят. Като теоретична основа служат обобщените от Карстен Ганзел 

наратологични параметри, допълнени с параметрите на Волф Шмид.  

2. С кои форми и съдържания на извънлитературната реч за миналото, 

с кои механизми на функциониране на паметта са в диалог литературните 

произведения? Какви твърдения могат да се изведат от анализа на романите за 

възможностите на представяне на символната система литература в дадена култура 

на паметта?  

В глава 4 е направен опит за съвместяване на отговорите на тези два 

въпроса, като акцентът в анализа е поставен върху ефекта на отключване на 

паметта (Erinnerungshaftigkeit)1 в романите на С. Левичаров и Р. Захариева.  

1.2. Същност и актуалност на изследваната проблематика  

В тази подглава се коментира тенденцията към повишаване на интереса към 

културите на паметта (Erinnerungskulturen) в хуманитарните дискурси на всички 

европейски култури. Изтъква се превръщането на процеса на спомняне и неговата 

рефлексия в общокултурен, интердисциплинарен и интернационален феномен.  

Акцентът в 1.2. пада върху многоспектърното понятие култури на 

паметта, което започва да се използва от края на 90-те години на миналия век 

вместо по-старата формулировка „Vergangenheitsbewältigung“ (преработване, (пре-) 

осмисляне на миналото).  

                                                           
1
 Понятието, с което може да бъде описано до каква степен едно повествование се занимава 

със спомени и памет, е предложено от Basseler/ Birke (2005: 125).  
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Следваща стъпка тук е изтъкване на важността на дебата за миналото в 

България, в който участват жертви, извършители на престъпления и потърпевши 

(вж. Бойчева 2017: 8-18), както и коментирането на редица трудности при 

преработването на близкото минало (вж. Знеполски 2011: 13-14).  

Посочват се и три нива на преосмисляне на комунистическото минало (вж. 

Бойчева 2017: 8) както и причините, поради които според немския историк Щефан 

Трьобст интересът към това преосмисляне никога не е бил особено силен в 

България.  

 

2. Памет. Видове памет  

Поради многообразието на теми, методи и съответстващите им понятия в 

изследването на културите на паметта, и в частност на инсценирането на спомени в 

литературните произведения, в гл. 2 се прави подробно представяне на ключови 

понятия. Самата глава е конструирана от пет основни опорни точки.  

В началото се дефинират понятията памет и спомен (Berek 2009: 32; 

Gudehus 2010: VII) и се подчертава важната роля на външните условия и указания 

за извикване на спомени (Abrufhinweise), т.нар. Cues (по Тулвинг) оказват 

директно влияние върху това как и под каква форма преживяваме спомени за 

отминал житейски епизод (вж. Echterhoff 2005: 66).  

Изтъкват се и различията в семантичния обхват на немските названия 

Gedächtnis и Erinnerung по отношение на българските им речникови съответствия 

памет и спомен. Под понятието спомен тук се разбира акт на връщане или 

реконструкция на индивидуалните преживявания (вж. Assmann/Frevert 1999: 35). 

Важно е, че става дума за акт в настоящето, който обаче се връща назад в 

миналото. Понятието памет се използва в много научни дисциплини, но за целите 

на тази работа памет означава способността за съхраняване на всички събрани 

спомени. В нашата памет обаче се съхраняват не само лични преживявания, тя се 

обогатява чрез преживяванията на семейството, обществото, поколението или 

културата. За да може да бъде направена разлика от кой „източник” и кои 

преживявания се предават, са представени отделните форми на паметта.  
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2.1.  Колективна и индивидуална памет  

В подглава 2.1. се реферират основополагащи научни трудове, които се 

занимават с изследването на паметта.  

Колективната памет е научна конструкция, която няма биологична 

основа, за разлика от човешката органична памет.  

Индивидуалната памет се позовава репетитивно на спомените на другите и 

се връща отново към „думи и представи”, които тя познава от своето обкръжение 

(вж. Halbwachs 1985: 35). Въпреки това всеки си спомня лично и индивидуално; за 

Халбвакс индивидуалната памет е вид гледна точка към колективната памет (вж. 

Halbwachs 1985: 31), която от своя страна, според това схващане, съдържа всички 

индивидуални памети (вж. Halbwachs 1985: 35 и сл.).  

Нова концепция за паметта през 80-те години на миналия век създава 

френският историк Пиер Нора. Тя се казва lieux de mémoire (места на памет): 

„местата на памет не са това, за което хората си спомнят, а нещо, където паметта 

работи; не самата традиция, а нейната лаборатория” (Нора 2004: 27). Терминът 

„места” се използва метафорично, защото това могат да бъдат предмети, празници, 

емблеми, паметници и чествания, но така също възхвали, речници, музеи. Важното 

е да имат символично значение, което допринася за създаването на идентичност 

(вж. Нора 2004: 23).  

Астрид Ерл предлага като места на памет да се обозначават тези културни 

феномени (материални, социални, ментални), които „на колективно ниво 

съзнателно или несъзнателно се използват във връзка с минало или 

национална идентичност” (Erll 2011: 27).  

 

2.2. Комуникативна и културна памет  

В две подточки са представени идеите на разработената от Алейда и Ян 

Асман теория за паметта. В своето продължение на Халбваксовата теория за 

паметта Ян Асман разграничава „два модуса”/„две рамки на паметта”, на 

колективния спомен: културнатата памет (2.2.1.) като сфера на 

високоспециализирана култура и комуникация и комуникативната памет (2.2.2.), 
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основаващата се на ежедневни и неформални форми на спомняне и предаване в 

рамките на съвремието (вж. Асман 2001: 48-54).  

При културната памет става дума за дългосрочна памет, която за разлика от 

комуникативната памет не изчезва със смяната на поколенията, а споделя 

преживяванията и знанието на поколения напред. Тази стабилност се постига чрез 

медии и институции.  

 

2.3.  Архивна и функционална памет  

В тази подточка се посочват особеностите на архивната и функционалната 

памет. Термини, въведени от А. Асман във връзка с биалността на паметта. Тя 

винаги обхваща два процеса: спомняне и забравяне (вж. Assmann 2004: 47). Асман 

въвежда диференцирането на културната памет в два модуса: модус на съхранение, 

където почиват всички събрани медии – латентна архивна памет, и актуален модус, 

където знанието активно е в обръщение – функционална памет (канон) (вж. 

Assmann 1999: 130-145). Границата между двата модуса на паметта е пропусклива. 

Това, което вече е съхранено в архивната памет, може да се озове във 

функционалната памет и обратно, това създава и „пластичността на културната 

памет” (Assmann 2005: 194).  

 

2.4.  Обществени и семейни дискурси на паметта  

Отделните точки в тази подглава се спират на понятията „семейна памет” 

(2.4.1.), „официална и неофициална памет” (2.4.2.).  

2.4.1. Семейна памет  

Тенденциите на обществените дискурси на паметта могат да бъдат добре 

наблюдавани в текстове в пресата, обществени речи, филми, т.е. в първични 

източници. По-сложно е със семейните дискурси на паметта, защото човек има 

достъп всъщност само до своето собствено семейство.  

Невробиолозите изтъкват, че мозъкът има много центрове на паметта, 

които са независими и разделени един от друг. Внуците могат да съхраняват в един 

център знанията си от учебниците за престъпленията например на 

националсоциализма или комунизма, а в другия център на паметта имат отново 
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историята, но този път разказана от членове на семейството. Този проблем е от 

изключителна важност предвид разделението в българското общество на критици и 

носталгици към режима преди 1989, на фона на дебата какво трябва да влезе в 

учебниците по история за този период – цялата картина или отделни нейни 

аспекти, още повече, че периодът на т.нар. преход може да се разглежда като време 

на промени, но и като продължение на епохата на социализма (постсоциализъм) в 

механизмите на функциониране на политическите елити например.  

Фикцията се числи към характеристиките на семейната памет и на паметта 

въобще, защото тя не е единен инвентар от истории, към който можеш да се 

обърнеш по всяко време, а е комуникативно припомняне на истории и епизоди, 

свързани с членове на семейството, за които те говорят заедно (вж. Welzer et al. 

2002: 18-19).  

2.4.2. Официална и неофициална памет  

В тоталитарните системи достъпът до архивната памет е ограничен, което 

означава, че историографията не може да се занимава критично с наличните обеми 

памет. Спомени, които противоречат на официалния прочит, остават ограничени в 

тоталитарните системи предимно (но не изключително) на нивото на 

комуникативната памет. За разлика от плуралистичните общества тези спомени са 

ограничени до определени сфери от ежедневието. Питър Бърк говори за „силата 

на неофициалната памет” (Burke 1991: 300), която не може да бъде разрушена 

дори от тоталитарните режими. Той дефинира историята като „социална памет”, 

която подлежи на същите осъзнати и неосъзнати механизми на подбор като всяка 

друга групова памет (вж. Burke 1991: 290).  

Индивидите имат памет в буквален смисъл. Но социалната група определя 

какво си струва да бъде помнено и как ще бъде помнено. Индивидът според тази 

теза се идентифицира с обществените, важни за неговата група събития. Халбвакс 

прави ясна разлика между социалния конструкт на колективната памет и 

историографията, която той счита за „нещо обективно”. Според П. Бърк в най-

новите изследвания за историографията историята е „продукт на социалните 

групи”, което пък според гледната точка на Халбвакс е именно паметта (вж. Burke 

1991: 290).  
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2.5. Изследване на най-новата история и културите на паметта  

Тук се анализират най-предпочитаните сфери за изследване на най-новата 

история чрез културите на паметта през XXI век. Това са двете световни войни и 

страните и обществата на Източна и Централно-източна Европа, защото тук след 

залеза на комунизма се „събудиха” много временно „затрупани памети” (вж. 

Haslinger 2007; Kaminsky et al. 2011).  

При разглеждането на различията в културите на паметта между 

Източна и Западна Европа най-голямо разминаване се констатира относно това, 

какво би трябвало да се спомня в обществото, къде и как да става това.  

 

2.6.  Памет и литература  

Според Астрид Ерл ефективността на литературата като медия на 

колективната памет се дължи на „прилики и разлики с процесите на културната 

памет” (вж. Erll 2011: 173).  

Mедиите, в случая литературните текстове, са не само неутрални носители 

на предишни, важни за паметта информации. Те декодират съществуващи версии 

за действителност и минало, ценности и норми, концепции за идентичност, нещо 

повече, в много случаи те ги изграждат, конструират (вж. Erll 2004a: 5).  

Символната форма литература демонстрира прилики с общия процес на 

колективно създаване на памет и същевременно различия в сравнение с други 

символни форми. Благодарение на естетическия и емоционален заряд на 

литературата невидимото и неартикулируемото намират своя художествен израз, 

който от своя страна чрез литературното послание ги превръща в спомен. Т.е. 

ролята на литературата не се изразява в нейната „документална функция”. Тя е 

много повече активна структурираща и реструктурираща паметта сила в културата 

и трябва да бъде изследвана съобразно свойствата на нейната символна система.  

 

2.6.1. Медии на културите на паметта  

Според Астрид Ерл медии на паметта могат да бъдат културни 

обективации от всякакъв вид, произведения на литературата, изобразителното 

изкуство, музиката, архитектурата, но и ландшафти, места, тела. Всяка медия има 
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своите специфични граници и възможности при създаването на памет (вж. Erll 

2005: 256 и сл.). Медиите на паметта осигуряват достъпа до миналото, от една 

страна; от друга страна, медийно транспортираното минало е „белязано“, то носи 

характеристиките на съответната медия.  

Освен с конструктивност и зависимост от контекста медиите на паметта 

се характеризират и със своята функционалност. Те са предразположени да 

предизвикват у своите реципиенти реминисценции на отминали преживявания.  

Събуждането на специфични спомени може да изпълнява широк спектър от 

функции:  

- служи за предаването на конституиращи групата масиви от знание и 

допринася за континуитета между минало и настояще;  

- създава общност и идентичност;  

- предпоставка е за създаването на вълнуващо минало и с това за морална 

отговорност;  

- може да облагодетелства легитимацията,  

- както и делегитимацията на определени обществени системи.  

2.6.1.1.  Литературата като медия на културите на паметта  

В тази подточка се изтъкват разликите между литературните текстове и 

другите писмени медии на паметта:  

- фикционален статус, поради това имат ограничени претенции за 

обективност, референциалност и вярност на фактите (вж. Erll 2011: 178).  

- многогласност, т.е. представят различни начини на говорене и различни 

дискурси и ги събират като модел, за разлика от специализираните дискурси в 

науката.  

- ретроспективност, представят се възникнали назад във времето митове 

(вж. Асман 2001: 69).  

- проспективно конструират бъдещи светове в „далечния хоризонт” на 

културата.  

Освен културната памет литературата (например „поколенческата 

литература”) включва в голяма степен и комуникативната памет: литературните 

произведения са били и са важна медия за саморазбиране и създаване на 
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идентичност у различните поколения, а с това и на колективното създаване на 

памет от тази страна на „плаващата дупка” („the floating gap”2).  

С представянето на отминали събития, инсценирането и рефлексията на 

медийното съдържание на паметта, литературата създава алтернативни версии за 

миналото, прави видим начина на функциониране на материалното измерение на 

културата и създава предпоставка за променено възприятие на начините за 

конституирането на колективната памет (вж. Prinz 2004: 179-194).  

2.6.1.2.  Функции на литературните текстове в културите на паметта 

В тази подточка се дефинират две основни функции на литературата в 

контекста на паметта: 

1. създаване на памет (Gedächtnisbildung),  

2. рефлексия на памет (Gedächtnisreflexion) (Erll/Nünning 2005b: 193).  

Двата акта не се изключват взаимно.  

В сферата на литературното създаване на памет се различават две 

функционални възможности: от една страна, на афирмацията или на 

подсилването на наличните в дадена култура на паметта представи, а от друга, на 

тяхната ревизия. Ревизионистична функция изпълняват литературни текстове 

там, където създават контра-памет, като например представят паметта на 

маргинализирани групи или инсценират други самообрази и ценностни йерархии в 

сравнение с тези на доминиращата култура на паметта.  

Функцията на рефлексия на паметта литературните текстове разгръщат 

чрез проблематизиране на механизмите на действие и на противоречията в рамките 

на културната памет. Класическият литературоведски анализаторски 

инструментариум за изследване на фикционални текстове позволява да се установи 

                                                           
2 Ян Вансина въвежда термина „плаваща дупка” (the floating gap) във връзка с пълнотата на 

наличната информация за миналото, споделяна от група индивиди. За най-близкото минало 
тя е богата, но при скок във времето се появява колебливост или празнота в изказванията, 

касаещи по-далечното минало. При още по-отдалечени периоди отново има достатъчно 

информация и това са традиционните предания за началото. Задача на изследователя е да 
посочи очевидността на тази празнота, която не е осъзнавана от съответната група. [...] 

Историческото съзнание работи само на две равнища: начало и най-близко минало. Тъй като 

границата между двете равнища се движи напред заедно с последователността на 
поколенията, Вансина нарича празнотата между тези равнища „плаваща дупка” (вж. Асман 

2001: 46-47). Преводът е на Ана Димова.  
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спецификата на литературното представяне на паметта. Именно 

формалноестетическите и наратологичните характеристики способстват да се 

изследва не само творческото начало в литературни текстове, но и онова, което 

съгражда културната памет.  

 

2.6.2. Литературно изграждане на културна памет: Наративни 

категории  

В т. 2.6.2. се обръща внимание на аспектите на реториката на паметта. 

Това понятие обхваща всички средства и методи, посредством които в 

медията литературен текст се изразяват спомени.  

Наратологията3 или теорията на повествованието изследва разказа като 

жанр. А. Асман въвежда логично терминологията на наратологията в 

културологичната теория за паметта, когато описва метода на действие на 

културната функционална памет: при колективно спомняното става въпрос за 

натоварени със значение „свързани в конфигурацията на наратива елементи” 

(Assmann 1999: 135). Този наратив на културната функционална памет се основава 

според авторката на „процеса на подбор, свързване, осмисляне” (там: 137), или, 

наратологично казано, на селекцията, конфигурацията и семантизирането на 

разказаното чрез естетически форми.  

Споменът и спомнянето оформят основата на всеки наративен литературен 

текст (вж. Humphrey 2005: 74). Наративността не е само литературно средство за 

представяне на спомен; в семеен и в културен контекст споменът също се предава 

чрез нарация.  

Именно художествено-изразните средства допринасят в голяма степен за 

преосмисляне на разказаното, нещо повече – за литературното конструиране на 

културната памет. Както Ян Асман разяснява, спомнянето в рамките на 

културната, както и на комуникативната памет зависи от посредническите 

възможности на даден носител. Персонажите и повествователните инстанции в 

литературния текст са такива носители на спомена.  

                                                           
3
 Термин на Цветан Тодоров за означаване на дял от изследването на текста и дискурса, 

който се занимава специално с особеностите на наратива (Добрева/ Савова 2009: 137).  
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Литературата като медиум на паметта и конкретно фокализирането на 

спомените в нея са от основно значение за (пре)осмислянето им. От чия 

перспектива на възприятие и самосъзнание се разказва и фокализира една история, 

може да има решаващи последствия за създаването на смисъл. Освен това 

похватите на перспективизация са важни средства за литературното инсцениране 

на културите на паметта. Защото чрез нарация и фокализация могат да бъдат 

представени различните социални измерения на колективната памет. Оформянето 

на перспективната структура е и основно средство за литературно инсцениране на 

концепции за идентичността, ценности и норми.  

Като следваща стъпка чрез съобразена с теорията за паметта адаптация на 

наратологичните категории на Жерар Женет се прави опит за предлагане на 

полезен инструментариум за описанието на наличността на памет 

(Erinnerungshaftigkeit) в даден текст (до каква степен едно повествование се 

занимава със спомен и памет) (вж. Basseler/Birke 2005: 123-147). Това се отнася за 

инсценирането на спомен чрез представянето на време (т. А.), пространство, (т. 

Б.) и чрез конструирането на перспективата на разказващата инстанция (модус, 

глас).  

Към изводите и идеите на Жерар Женет, които съдържат имплицитно 

някои от схващанията за „мимезис на паметта” се добавят и категории от 

теориите на Карстен Ганзел за наратология, насочена към културите на 

паметта и в частност към инсценирането на детски спомени и Волф Шмид 

за различните видове перспективи, за да бъдат използвани при анализа и 

коментара на изследваните текстове.  

А) Женет определя три основни категории, които помагат както за анализа 

и описанието на конструирането на времето в повествователните текстове, така и 

при изследването на инсценирането на спомени: ред, траене (продължителност) и 

честота (вж. Genette 1998: 22)4. 

Езиковото представяне на времето се извършва чрез разнообразни средства 

– граматични (морфологични и синтактични), лексикални, контекстови. Те 

                                                           
4
 Жонет посвещава на всяка от тези точки по една глава. Вж. глава 1-3. Стр. 21 – 114.  
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образуват общата система на езиковата темпоралност (Савова 2007: 59). 

Разказваното време (времето на историята – Женет) – е текстовото (вътрешното) 

време на повествователния текст. Българските литературоведи следват различни 

направления при интерпретацията на времето в литературния текст (по подр. вж. 

Савова 2007: 88). Тук една от целите при наратологичния анализ на изследваните 

произведения е да се установи с какви средства и стилистични техники се 

представя времевата организация и как са инсценирани спомените за минали 

събития.  

Б) Представянето на пространството представлява важен фактор за 

инсценирането на спомените. То не само се описва топографски, но се и 

семантизира. Символично зареденото пространство се превръща в архив на време, 

в който могат да бъдат разчетени следите на миналото и който може да предизвика 

спомени.  

Модус и глас  

Главна категория в изграждането на повествованието е т.нар. „модус”. 

Според Жерар Женет тази категория се подразделя на „дистанция” и 

„фокализиране”. Дистанцията показва начина, по който авторът се дистанцира, 

когато предава историята. В този смисъл начинът на разказване би могъл да бъде 

миметичен – авторът говори пряко чрез характерите, или диегетичен – авторът сам 

е говорител. Фокализирането е това, което традиционно се нарича перспектива 

или гледна точка – позицията, от която сюжетът се поднася на читателя.  

Изследвайки въпроса „Кой говори?”, Женет определя начина, по който 

разказвачът се отнася към разказваната история. Той може да бъде 

хетеродиегетичен разказвач, който не присъства в разказваната история, или 

хомодиегетичен разказвач, който присъства като действащо лице в разказваната 

история. В този случай разказвачът може да бъде главен герой (автодиегетичен) 

или да заема второстепенна роля, в повечето случаи като наблюдател или хронист.  

Карстен Ганзел подкрепя идеята, че когато става дума за литературно 

инсцениране на спомени или „реторика на паметта”, предмет на изследване трябва 

да бъде наративната структура на текста (вж. Gansel 2009а: 22). Той доразвива 
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наратологичните признаци на Жерар Женет в наратология, насочена към културата 

на паметта, и предлага следните параметри:  

а) Повествовател (възраст/поколение): тук трябва да се зададе въпросът 

дали е разбираемо кой разказва.  

б) Повествователно посредничество или глас според Ж. Жонет: търси се 

повествователната инстанция, дали става дума за аукториална, персонална или Аз-

инстанция (вж. Stanzel 1995) или по Жонет за хомо- или хетеродиегетичен, в 

определени случаи автодиегетичен повествовател.  

в) Структура на перспективата: смяната на различните повествователи или 

фокализиращите инстанции прави възможен моно- или мултиперспективен поглед, 

може да се създаде полифония (М. Бахтин). Освен това може да бъде предизвикано 

впечатление за субективност или обективност.  

г) Отношение на повествователните нива: тук се задава въпросът кое 

повествователно ниво доминира и съответно до каква степен следва смяна на 

повествователните нива. Има възможност отдалеченото (минало) действие да е на 

преден план (диегетично ниво) или да е налична концентрация върху процеса на 

съвременното извикване на спомените (екстрадиегетично ниво).  

д) Представяне на вътрешния свят: чрез вътрешна фокализация 

(информацията се предава от гледна точка на протагониста) има възможност 

миналото да бъде обобщено от гледна точка на преживяващия Аз, висшестоящият 

и съвременен хоризонт на знанието отсъства. Събитията/спомените се разбират от 

гледна точка на тогавашното (детско) преживяване. Чрез външна фокализация се 

променя акцентът от диегетично върху екстрадиегетично ниво. Разказващият Аз 

вижда миналите събития в светлината на съвремието. С погледа към миналото 

следва евалуация и оценка на събитията. Затова се говори за „observer memories”.  

е) Представяне на времето: има се предвид анахроничната или 

хронологическата времева последователност, както и отношението между минало 

и настояще. За инсценирането на спомени особена роля играе ретроспекцията.  

ж) Представяне на пространството: фикционалното пространство може да е 

заредено (символично, атмосферно, контрастиращо) чрез своята функция като 

място на действието. Може да става дума за частно или обществено пространство. 
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С пространството се поставя социална рамка, която може да се превърне в 

„културно пространство на паметта”.  

з) Паратекстуално изграждане: чрез цитати, мото, крилати фрази може да се 

насочи вниманието към специфична културна традиция и тя да бъде 

актуализирана.  

и) Форма на паметта: това е резюмиращ въпрос дали представеното 

реферира по-скоро комуникативната или по-скоро културната памет (вж. Gansel 

2009а: 24-26).  

Тъй като повествователната перспектива в автодиегетичните текстове може 

да се причисли към персонажа като разказвач или към персонажа като характер, в 

следващата подглава се добавят предложените от Волф Шмид понятия перцепция, 

идеология, език, пространство и време (вж. Schmid 2014: 121-141). Във всички пет 

категории разказвачът може да избира между перспектива на наратор или 

персонаж.  

В) Модел на перспективата на повествование  

Волф Шмид дефинира „перспективата на повествование” като „създадения 

от вътрешни и външни фактори комплекс от условия за възприемането (Erfassen) и 

представянето (Darstellen) на едно събитие” (Schmid 2014: 121). Той изхожда от 

това, че перспективата не се отнася до вече конституирана история, а до 

намиращото се в основата ѝ събитие. Без перспектива няма история. Една от 

неговите основни тези е, че всяко представяне на действителност означава 

същевременно и перспектива в актовете на подбор, назоваване и оценка на 

случилото се.  

Волф Шмид дефинира пет вида перспектива:  

1. Пространствената перспектива се конституира чрез мястото, от което 

се възприема случващото се, с рестрикциите на зрителното поле, които са 

следствие от именно това местоположение (point of view) (вж. Schmid 2014: 123).  

2. Идеологическата перспектива обхваща различни фактори, които 

определят субективното отношение на наблюдателя към дадено явление: знанието, 

начина на мислене, оценъчното поведение, духовния хоризонт.  
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3. Времевата перспектива обозначава дистанцията между първоначалното 

възприемане и по-късните актове на възприемане и представяне на миналото 

събитие. Под „възприемане” тук не се разбира само първото впечатление, но и 

неговото по-късно обработване и интерпретация. Тук е важна не само дистанцията 

между (първото) възприемане и представянето, а и разстоянието между различните 

фази на преработването.  

4. Езикова перспектива  

Един свидетел може да използва в изказванията си различни езикови 

регистри. Той може, предавайки възприетото, да използва изрази и акценти, които 

съответстват на неговото някогашно знание и оценка, на неговото вътрешно 

състояние по време на събитието или пък изразни форми, в които се отразяват 

променено вътрешно състояние или променено знание и оценка.  

5. Перспектива на възприятията (перцепция)  

Най-важният фактор, който определя възприемането на събитията и често 

се идентифицира с перспектива, е призмата, през която те се възприемат. Към този 

тип перспектива са насочени въпроси като „С чии очи гледа света 

повествователят?” или „Кой определя избора на тези, а не на други моменти от 

случващото се за представянето му?”. 

Повествованието във фикционалния текст може да приеме чужда 

перспектива на възприятието, т.е. да представи света през призмата на даден 

персонаж. Това представяне предполага интроспекция на повествователя в 

съзнанието на персонажа. Тази интроспекция е възможна и там, където 

повествователят не разказва през призмата на персонажа. Той може да опише 

съзнанието на даден персонаж, без да приема неговата перцептивна перспектива.  

В теорията си Волф Шмид предлага три водещи въпроса относно 

фундаменталните актове на повествование: (1) подбор, (2) оценка, (3) назоваване 

на моментите от събитието. Това са актовете, които съответстват на параметрите 

(1) перцепция, (2) идеология и (3) език.  

Предвид установената според класификацията на Нойман в гл. 4 специфика 

на изследваните романи (автофикционални романи на спомена) в центъра на 

анализа наред с предложения от Шмид параметър на перцепция, разширен с 
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повествователна инстанция и повествователно посредничество (по Ганзел) сe 

изследват параметрите време и пространство.  

Въз основа на литературния анализ ще бъдат коментирани модусите на реториката 

на колективната памет (А. Ерл) и конституираните в изследваните текстове техни 

аспекти.  

 

2.6.3. Реторика на колективната памет и нейните модуси  

Под „реторика на колективната памет” се разбира „съвкупността от форми 

и похвати в един литературен текст, които по смисъла на потенциала за 

въздействие могат да доведат до това този текст да бъде възприеман от читателите 

като колективен текст” (Erll 2005: 268). Т.е. реториката на колективната памет е 

литературна стратегия. Тя намира нейните форми в различни модуси, при което 

под „модус” трябва да се разбира категория на наратологията на историческата 

памет. Различните модуси се конституират като „ансамбъл от текстови 

литературни похвати” (Erll 2003: 148). Те могат да бъдат създавани чрез 

многообразие от художествено-изразни средства, чрез структурна селекция, 

конфигурация, паратекстово изграждане, повествователен дискурс, фокализиране, 

интертекстуалност, представяне на времето и пространството, символика и 

метафорика (вж. Erll 2011: 202). Тези литературни похвати Ерл свързва в пет 

(комбиниращи се) модуса на „реторика на колективната памет” (вж. Erll 2011: 201-

227), които са обобщени по следния начин:  

1. Комуникативен или опиращ се на житейския опит модус 

(erfahrungshaftig) – разказваното тук се представя като предмет на ежедневната 

комуникативна памет. Доминират онези методи на литературно представяне, чрез 

които действителността в текста се инсценира като жизнен опит на една социална 

група или епоха. В този модус се внушават ежедневност (Alltagshaltigkeit), 

автентичност и сетивност на преживяванията. Специфичният за него начин на 

представяне наподобява представянето на миналото в рамката на индивидуалната 

автобиографична памет и на нейния колективен и медииран вариант, т.е. на 

комуникативната памет.  
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2. Културен или монументален модус – доминират художествени похвати, 

които представят текста като съдържаща традиции и създаваща колективен смисъл 

медия. В този случай начинът на представяне наподобява репрезентацията на 

миналото чрез практики и медии на културната памет като ритуал, писане на 

национална история или мит. Инсценираната в текста действителност насочва към 

„далечния хоризонт на културата”.  

3. Историзиращ модус. Този модус трябва да се причисли по-скоро към 

познанието, отколкото към конкретното спомняне. Докато дадено минало събитие 

в базиращия се на конкретен житейски опит модус (1) и в монументалния модус (2) 

става част от „автобиографичната памет” на една култура, в историзиращия модус 

(3) миналото е съставна част от познавателната система на общността. 

Характерно е маркираното отношение към медията на научното писане на 

история.  

4. Антагонистичен модус – конкуриращите се памети се представят по 

литературен път. Литературата не само представя миналото като предмет на 

комуникативната памет (1), на културната памет (2) или на научната история (3). 

Тя се намесва активно в актуалната конкуренция на памети и в борбата за 

хегемония на паметта. Текстовете стават медии за съгласуването на 

конкуриращите се памети там, където скицират контрапамет, като представят 

паметта на маргинализирани групи или инсценират други себеобрази и ценностни 

йерархии освен тези на доминиращата (много често официозна) култура на 

паметта. При изследването на литературното конституиране на антагонистични 

модуси в голяма степен става дума за анализ на наративната конструкция на 

идентичност и различност. Приносът на литературните произведения се дължи на 

възможността им чрез литературни стратегии да инсценират колективна памет и да 

обясняват утвържаването на желани, както и ревизията на нежелани наративи на 

паметта.  

5. Рефлексивен модус – в този случай литературният текст служи за 

наблюдение на културите на паметта. Инсценират се както начините на 

функциониране, така и проблемите на колективната памет. На първо място става 

дума не за създаване на памет, а за рефлексия на паметта (вж. Erll 2003: 157; Erll 
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2011: 218). Модусът предоставя на читателите възможност за наблюдаване на 

културите на паметта, а с това и за критическо отношение към механизмите на 

селекция, на продукция, непрекъснатост, манипулация и политическа 

функционализация на колективните памети. Поради това често рефлексивният 

модус (5) включва и антагонистичната рефлексия (4) в медията на литературата, 

която нерядко служи като критика на съвременната политика към формирането на 

колективната памет (вж. Erll 2011: 202-222).  

В заключение може да се обобщи, че реториката на колективната памет 

е концепт, който се основава на свързването на категории от наратологията с 

теориите за паметта. Поради тази причина при реториката на колективната памет 

става дума както за наративно-фикционален феномен, така и за начин на 

изразяване на плуралистични култури на паметта (вж. Erll 2011: 225-226).  

 

3. Представяне на изследваните автори и произведения, допирни точки 

и различия  

Във втора глава накратко се представят изследваните автори Сибиле 

Левичаров и Румяна Захариева и техните произведения „Апостолов”, „7 килограма 

време”, „Меча кожа” и „Транзитна виза за живота”. 

Литературните текстове на живеещата и творяща извън България писателка 

Румяна Захариева са част от европейския литературен контекст, особено в 

рамките на немскоезичното културно пространство. Тя е израснала и живяла в 

периода на социалистическата обществено-политическа система и представя 

едновременно погледа отвътре и погледа отвън поради дългото пребиваване в 

условията на друга култура. Сибиле Левичаров е от същото поколение като 

Захариева, баща ѝ е с български произход. Тя предлага предимно поглед отвън към 

България и събитията в нея по време на тоталитарния и посттоталитарния период. 

И четирите романа за България представляват вид литературна памет за близкото и 

по-далечното минало. В централна позиция е въпросът как и с какви средства в 

текстовете са интегрирани колективните памети и за кои колективни памети става 

дума: за елементи от българските колективни памети или за съставки от други 

европейски колективни памети.  
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Изследваните романи са дотолкова представителни за немскоезичната 

„литература на междинността” (Brückenliteratur5), доколкото се занимават с 

въпросите на принадлежността към дадена култура или култури и с проблемите на 

авторефлексията.  

Анализът на романите на Румяна Захариева няма за цел да демонстрира 

мигрантския живот на българите в Германия преди промените и след това, а по-

скоро ги схваща като обърнато огледало, което чрез възприятията на 

протагонистката Мила отразява българската реалност при срещата ѝ с немската. В 

тези произведения „преселението“, мобилността се възприемат като конституиращ 

елемент на модерния начин на живот и литературата от многоезични писатели с 

по-голям световен опит е пример за съвременна литература изобщо.  

Романите„Апостолов“ на Левичаров, „7 килограма време” на Захариева, а, 

отчасти и „Меча кожа”, дават възможност да се сравни погледът на детето, което 

живее в Германия и гостува на роднини в България, с перспективата на детето, 

познаващо само българската действителност.  

Във всички романи предмет на литературно пресъздаване са културите на 

паметта за комунистическото минало и неговото отражение в 

посткомунистическото развитие на България, като в центъра на повествованието 

стои не голямата политика, а споменът и съдбата на отделния човек и неговото 

семейство.  

Автентичността и правдоподобността на подобни текстове се очертават не 

на последно място и от възможността за идентификация на литературните образи с 

авторовите съдби, от една страна, и със съдбата на читателите, от друга страна.  

Текстовият корпус в тази работа беше подбран по следните критерии: 

текстовете са от най-новата немскоезична литература (не са превод от български 

език), в тях се представят близкото и най-близкото минало на България, 

разположението на персонажите в романите обхваща най-малко три поколения от 

семейството. Самите авторки могат да бъдат определени като представителки на 

едно от тези поколения.  

                                                           
5
 Терминът е използван за първи път от Зафер Шеночак в смисъл на литература, която 

свързва (Şenocak в Ackermann/ Weinrich 1986: 66).  
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4. Инсцениране на спомени в медията литературен текст  

В глава 4. започва същинският анализ на произведенията като в началото се 

коментира съществуващата взаимовръзка между литературното инсцениране и 

спомените. Литературните инсценирания могат да влияят обратно на 

индивидуалните и колективните спомени и по този начин активно да оформят 

версии за миналото и самообрази.  

Дава се определение за „мимезис на паметта” като се изтъква, че под 

мимезис в контекста на паметта се разбира активното сътворяване на 

действителности чрез литературни текстове, които едновременно с това се 

характеризират с отношение към извънлитературната действителност (вж. 

Erll/Nünning 2003: 16).  

Представя се разликата между епизодични и общи спомени като се 

реферират изследванията на американската психоложка Кейтрин Нелсън, от които 

се извежда, че детството по отношение на психологията на развитието има 

решаващо значение, то съответства по особен начин на автобиографичното 

автостилизиране и автомитологизиране.  

В западното литературознание учените правят разлика между роман на 

паметта и роман на спомена. Спецификите им са представени в сравнителен план.  

 

4.1. Фикция и автобиографичност в романите на С. Левичаров и 

Р. Захариева  

В тази подглава се въвежда концепцията на Льожон за автобиографията, 

както и за автобиографичния роман. Разликата между автобиография и 

автобиографичен роман не би могла да се установи вътретекстово, понеже 

принципно всяка стратегия за автентичност на автобиографията може да бъде 

имитирана от романа. И обратно, романи могат да представляват необявени 

автобиографии. Затова в литературознанието и за нуждите на това изследване се 

използва понятието автофикция. В нея „се появява един явно до голяма степен 

идентичен на автора повествовател, който под понятието „роман” създава една 

може би автобиографична история” (Metzler Lexikon Literatur 2007: 75 и сл., 240). 

Под автофикция се разбира още „фикция на абсолютно реални събития”, при която 
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решаваща роля играе разработената от Якобсон „поетическа функция” на езика 

(вж. Zipfel 2009: 31).  

Ако съвременният контекст се схваща като конститутивен за спомена, това 

не остава без последствия за концепцията на автобиографията. Защото 

автобиографията, схващана като разказване на собствения живот, се захранва от 

спомени. По този начин значението, което се придава на отделните епизоди или на 

живота като цяло, може да бъде винаги само временно, никога окончателно. Всяко 

запаметено преживяване, което променя смисъла на предходното, изисква нов 

разказ. При Захариева се наблюдава създаването на автобиографична серия (вж. 

Holdenried 2000: 32-33), в която се повтарят епизоди от живота, но се поставят в 

други взаимовръзки и се интерпретират по нов начин.  

Прави се опит за уточняване спецификата на изследваните романи, като се 

представя разработката на Биргит Нойман за романи, в които се инсценира 

взаимодействието и взаимозависимостта на памет и идентичност в тяхното 

индивидуално или колективно измерение (Neumann 2005: 164). Тя разграничава 4 

вида фикции на паметта (fictions of memory) според представянето на индивидуална 

и колективна памет и им приписва различни наративни похвати:  

1. Автобиографичен роман на паметта.  

2. Автобиографичен роман на спомена.  

3. Колективен роман на паметта.  

4. Социобиографичен роман на спомена.  

Според класификацията на Нойман, при Захариева и Левичаров може 

да се говори за романи на спомена, но не автобиографични, а 

автофикционални, в които споменът е представен като процес, при който 

пластовете настояще и минало се сливат.  

Романите на Р. Захариева се числят към литературните текстове, в които се 

онагледяват спомени. Постоянно има преход между пластовете на спомняното и 

спомнящия Аз. Представените събития и при Левичаров, и при Захариева не бива 

да се смятат за автобиографични, макар да са налични биографични проекции. 

Споменът е фикционализиран и се пренася върху измислени образи. Следователно 

може и трябва да се говори за инсценирането на спомени като фикционализирана 
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история. Дори изборът на хетеродиегетичен повествовател насочва към фикцията и 

инсценирането. Индивидуалните спомени на главната героиня Мила в романите на 

Захариева представляват изходна точка за инсценирането на колективен спомен, 

спомняните истории се превръщат изречение след изречение в действителност, 

която е валидна за цяла епоха, и това вече насочва към социобиграфичния роман 

на спомена.  

Представеното фикционално семейство на Мила в романите „7 килограма 

време”, „Меча кожа”, „Транзитна виза за живота” е свидетел на важни моменти в 

българската история през XIX–XX век (Освобождението от османско владичество, 

Първата и Втората световна война, идването на власт на комунистите на 9 

септември 1944 г.). Повествователната специфика на Захариева се състои в това, че 

семейните истории не допълват онези събития, а ги заместват. Отделните епизоди 

изобразяват произволно избрани моменти от семейното съжителство. В това 

ежедневие приоритетите на живота се извеждат най-често индиректно чрез 

спомени и асоциации на героите, които са носители на определени смисли и 

осветляват по нов начин миналото.  

Ако историята се разбира чрез отделни индивиди, в случая чрез различните 

членове на семейството, то чрез ежедневностите и баналностите на единичното 

(отделния човек) става възможен разказът на цяло поколение и нация. От този 

разказ се разбира, че обяснителните модели за поведението през комунизма се 

търсят не само в икономическите и обществено-политическите обстоятелства, а 

главно в индивида и неговата психологическа нагласа.  

В романа „Меча кожа” героинята Мила носи ясни автобиографични черти. 

Но против документално-автентичното повествование говори например 

повествователната инстанция, която не е идентична с Мила и остава анонимна. 

Перспективата, от която разказва главната героиня, е персонажна и е представена 

чрез вариращо фокализиране между тогавашния и сегашния Аз, чрез 

„саморефлексиращо фокализиране” на нейното собствено минало, на нейните 

чувства и убеждения. Естествено биографиите на Мила и Р. Захариева не са 

идентични. Но ясно личи връзката на света на Мила с лесно разпознаваеми 

прототипи от реалността, както и с исторически данни и факти. Във фиктивния 
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свят на романа се появяват фигури, които са взети от реалния свят на Захариева – 

писатели и литературни критици, но и политици (Георги Джагаров, Георги Мишев, 

Радой Ралин, Блага Димитрова, Симеон Сакс-Кобургготски). Тези реални 

личности, както и някои кратки отклонения за ключови събития от историята на 

България, се използват умишлено за демонстрирането на една реална култура, 

която е пречупена през огледалото на фикцията.  

Автобиографичните елементи при Левичаров също не са единични, макар и 

не така многобройни както при Захариева. Също като Левичаров и главната 

героиня в романа „Апостолов“ е дете на германка от Швабско и на българин, 

емигрирал от България преди края на Втората световна война. Той завършва 

медицина в Германия и има лекарска практика. Страда от тежки депресии и се 

самоубива, когато Сибиле Левичаров е на 11 години. Имала е дакел за домашен 

любимец. Като тийнейджърка Левичаров е била запленена от троцкизма и е четяла 

Карл Маркс.  

Ядрото в романа на Левичаров са спомените и преживяванията на 

пътуващите към и в България дъщери на самоубилия се български лекар Христо, 

които години след смъртта му съпровождат в погребална процесия неговите 

тленни останки. Преплитат се размисли на повествователката за миналото и 

настоящето на България с мисли за съдбата на другите мъртви българи, живели в 

Щутгарт, и техните наследници в процесията.  

Наблюдението, съзерцанието е водещо за повествователката в романа, 

която идва от една друга култура, десетилетия наред осмисля миналото си, 

преодоляла е самовъзвеличаването и не заличава травмите си.  

Концептуалното ядро в романа е ненавистта на главната героиня към 

бащата и ненавистта към бащинията, т.е. към наследството и страната му. 

Единичният случай на бащата рефлектира върху колективното: „Омразата към 

бащата и омразата към страната са преплетени и се подклаждат с непрестанно 

упорство” (А 13)6. Би било грешно обаче да се приравнява фиктивното с реалното. 

Гунтер Никел изтъква, че не реализъм или натурализъм са нейната цел, а 

                                                           
6
 Цитатите от романа се дават със съкращението А и страница, и са съгласувани с превода на 

Любомир Илиев: Сибиле Левичаров: Апостолов, Атлантис КЛ, София 2009.  
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изместването (като защитен механизъм), сгъстяването, артикулирането и изказът. 

Изходна точка в нейните романи винаги е дистанцирането от реалността (Nickel 

2009).  

Субективните изопачавания, които преливат в хиперболи и образен изказ, 

са плод на фантазията на повествователката, на нейната биографично обусловена 

предубеденост, както и на приложената в романа асоциативна техника: „Самата 

дума „България“ ми е предостатъчна, тя е дума дразнител и предизвиква пристъп, 

който за секунда помита всякакъв разум” (А 13).  

Може да се твърди, че романът „Апостолов“ е произведение, в което 

отраженията на действителността и вътрешният мир на повествователката са 

неразривно преплетени. Привидната документалност на впечатленията от живота в 

съвременна България трябва да се разбира от гледната точка на повествователката, 

чиято цел е да покаже как рецепцията на една страна, нейната история и култура е 

зависима от предпоставки с биографичен характер и чрез това повече или по-малко 

може да бъде едностранна.  

 

4.2.  Инсцениране на спомени от детството и юношеството  

При херменевтичното четене на изследваните романи се откриват 

множество пасажи, отразяващи процеси на спомняне. Те са рефлектиращи паметта 

разкази, в които на фона на детски и юношески спомени са представени аспекти от 

биографиите на няколко поколения.  

Както вече беше констатирано в раздел 4.1., романите демонстрират 

псевдо-автобиографичен характер. За „7 килограма време”, „Транзитна виза за 

живота” и „Апостолов” може да се твърди, че има формална идентичност на 

повествовател и главен герой. В това отношение те принадлежат към типа на хомо- 

и автодиегетичното повествование. Прави впечатление натрапващото се лично 

местоимение аз, повтарящо се многократно в поредни изречения (7 КВ, 6; ТВ, 7; А, 

7)7. В „Меча кожа” има третолично хетеродиегетично повествование, което при 

                                                           
7
 Цитатите от романите се дават със съкращението 7 КВ/ ТВ и страница, и са съгласувани с 

изданието: Zacharieva, Rumjana: 7 Kilo Zeit. Berlin: Horlemann, 2013. Zacharieva, Rumjana: 

Transitvisum fürs Leben. Berlin: Horlemann, 2012. Преводите са мои – Б.П.  
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особено ключови за идентичността или емоционални спомени преминава в 

хомодиегетично.  

Аз-повествователката, която се намира в настоящето, се опитва да си 

спомни как се е чувствала като дете. Миналите събития се разбират от гледната 

точка на тогавашното (детско) преживяване. Представената перцепция е на дете. 

Става дума за „fields memories” (първолични спомени) и може да се говори за 

„детски поглед”. В случая обаче не може да бъде запазен този поглед, защото 

спомняното минало се релативира или коментира от позицията на днешното 

знание на възрастния, като изборът на моменти от случилото се в миналото е също 

негов. Т.е. този, който възприема, не е този, който разказва. Това става чрез 

външна фокализация, която води до това, че разказващият Аз вижда миналите 

събития в светлината на съвремието, от което следва евалуация и оценка. Тук са 

налице „observer memories” (спомени на наблюдател), за които Ганзел предлага 

термина „поглед на възрастен”, защото само един възрастен може да коментира 

ретроспективно детството си (Gansel 2009а: 38). В този случай перцептивната 

перспектива е съчетание между погледа на детето и подбора на моменти от 

историята на възрастния, спомнящ си субект.  

Докато при Захариева има инсцениране на доброволно впускане в 

спомените от детството и юношеството с цел търсене на обяснение за 

идентичността на Мила, при Левичаров има противопоставяне на детските 

спомени. Изтъква се желанието за забрава, като целта е преодоляване на травмата 

от самоубийството на бащата. В инсценираните спомени на Мила има неутолимо 

желание за комуникация и споделяне с родителите, а при безименната героиня на 

Левичаров – бягство и отчуждение от тях.  

Юношеството и пубертетът са неразривно свързани с идентичността на 

индивидите. Важността им за себенамирането на героинята Мила се онагледява 

чрез относителния им обем спрямо количеството други спомени. В „Апостолов” 

липсват спомени за юношеството.  

Общото при двете авторки е инсценирането на спомени за книги, свързани 

със споделени емоции със съученици и приятели при Захариева, и с по-голямата 

сестра при Левичаров. Както и представянето на различни топоси, които 
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отключват спомени или са фон на спомени. Спомените се коментират от вече 

възрастната повествователна инстанция от дистанцията на времето, така 

изместването по времевата ос логично е довело до променено знание.  

Трябва да бъде уточнено, че въпреки направения опит да се отделят 

спомените от детството от спомените за родители и роднини, се установи, че 

спомените от детството са неразривно свързани със заобикалящите хора. В крехка 

детска възраст това е семейството.  

 

4.3. Инсцениране на спомени за родители и роднини  

Констатираната в глава 4.2. загуба на памет за факти от детството в романа 

„Апостолов” може да се обясни с твърдението, че години наред се е мълчало за 

бащата, а когато липсва комуникативна памет за някого или нещо, е напълно 

нормално той/то да изчезне от епизодично-автобиографичната памет. Импулсът за 

активиране на спомените е, че поради предстоящото препогребване на бащата в 

България, сега „тук” се говори „с такава разточителност”, „с такава прекомерна 

перфидност” (А, 25).  

За разлика от образите на родителите и роднините, които в „Апостолов” са 

спомняни и разказвани единствено от гледната точка на вече възрастната 

повествователка, в романа „7 килограма време” самите разкази на родителите и 

роднините изпълват живота на главната героиня Мила. При инсценирането на 

спомените за тези разкази се забелязва многократно смяна на перспективата на 

повествование, от хетеродиегетично към хомодиегетично. Самите разказващи се 

дистанцират в спомените си. Мила се идентифицира многократно в текста с реални 

и фикционални личности, с роднини и литературни образи. Тя е 5-годишният си 

баща, който трябва да пази полето с дини в продължение на пет дни (7 КВ, 207). Тя 

е и Маминка, която на 12 години трябва да напусне училище, за да помага на баща 

си (7 КВ, 239).  

От направения анализ се установи, че при Левичаров се затвърждава 

инсценирането на нежелание и неспособност за спомняне, но, от друга страна, се 

появяват придобити спомени (например от бивши пациентки на бащата или 

български роднини). Аз-повествованието преминава в ние-разказване, като че ли в 
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опит да се придаде по-голяма достоверност на спомена. Повод за коментари и 

спомени са снимки на бащата, на баба Надя и дядо Любомир, както и запазени 

писма на майката на главната героиня в „Апостолов”.  

Споделяйки истории от семейното ежедневие на Мила, Р. Захариева 

разкрива нагласи в българското население в средата на 60-те години като 

недоволство от национализацията и очакване на чужда намеса за обезсилване 

властта на комунистите. Това противоречи на опитите на официалната власт за 

създаване в цялото население на колективна памет за радост и ентусиазъм от 

проведените реформи. Спомените на Мила се преплитат със спомените на нейните 

роднини, родители, баби и дядовци за значими събития в световен мащаб 

(например световните войни). Използвани са похвати като „спомен на спомена” и 

„спомен в спомена”, при които тя се идентифицира с роднините си и предава 

техните спомени от първо лице. Импулсите за отключване на спомените са 

предмети и случки в ежедневието. Семейната история е представена двустранно, 

например от Мила като слушател, но и като коментатор, и от маминка ѝ, която 

споделя свои, но и чужди спомени и също коментира. Същото се наблюдава и при 

разказа на баща ѝ за забогатяването на дядо му и последващите спомени от първо 

лице на баба му Злата. Това двустранно, в други случаи многостранно инсцениране 

онагледява функционирането на комуникативната трансгенерационна памет, която 

не позволява да изчезнат от полезрението важни събития (вж. Assmann 2006: 214).  

Забелязва се тенденция при емоционална натовареност в процеса на 

спомняне повествованието да преминава от минало в сегашно време.  

 

4.4. Инсцениране на памет за исторически събития  

Всеки, независимо от социалния си статус, изпитва необходимост да 

проследи собственото си изграждане, да открие произхода си. Чрез паметта всеки 

става историк на самия себе си и по този начин историографията не се ограничава 

само до кръга на професионалните историци. Преминаването от памет към история 

подтиква всяка група да дефинира наново своята идентичност, като съживи своята 

история (вж. Нора 2004: 51).  
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Тук е и проблемът за отношението между биографичната, колективната и 

историческата памет, между паметта на „афективните групи” (задаващи „рамките 

на паметта”, както твърди Халбвакс в класическото си изследване „Социалните 

рамки на паметта”), от една страна, и паметта на историците, от друга страна. Това 

води и до проблема за „пренаписването на историята” и в частност на учебниците 

по история (но и по литература несъмнено, доколкото националната литература 

също е мощна „символна машина за задаване на идентичност”).  

Прави впечатление, че, записвайки историите на главната героиня Мила, 

Румяна Захариева анализира както своята собствена лична история, така и 

историографски факти и литературни произведения, повлияли най-силно върху 

нейното самоидентифициране. Ако се приеме мнението на немския литературовед 

Карстен Ганзел, че обществата и от „затворен”, и от „отворен” тип предпочитат да 

фаворизират онези традиции, интерпретации, наративни текстове, които служат на 

собственото утвърждаване, то романите тематизират процесите на канонизиране, 

което е интегрална част от конституирането на колективната памет (вж. Gansel 

2009а: 17).  

От направения анализ може да се обобщи, че отразените в паметта на Мила 

исторически събития, места и личности до голяма степен съответстват на 

резултатите от изследването „Топоси на историческата памет”8. Това е логично 

поради общата културна памет на анкетираните. От местата връх Шипка е с най-

висок процент; от личностите – Васил Левски и след него Христо Ботев, а сред 

събитията най-често назовавано е Освобождението/ Руско-турската война (вж. 

Иванова 2011).  

Българското общество се оказва „пропито” от фолклорно-митологически 

разкази за миналото, тиражирани предимно от литературата като мощна 

национална институция (вж. Хранова 2011: 195). Литературните текстове се 

инструментализират с цел конституиране на определено отношение към миналото 

                                                           
8
 Изследването е проведено основно в периода октомври 2009 – юни 2010 и частично 

повторено (само за мюсюлманските малцинства) в периода октомври 2010 – януари 2011 по 

съвместен проект на НБУ и Американския университет в България. Ръководител на 
изследването е Евгения Иванова, участници са Евелина Келбечева, Иван Евтимов, Дмитрий 

Варзоновцев и студенти от програмите „Политически науки” в НБУ и „История” в АУБ.  
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и служат за пропагандни цели. В анализираните текстове „двойственото битие на 

историята – като наука и ресурс, легитимиращ властта” се е редуцирало само до 

второто (вж. Хранова 2011: 86-87). Литературата се инструментализира с цел 

формирането на определено отношение към миналото и служи за легитимиране на 

режима. Т.е. приносът, който литературата има към културата на паметта, не се 

свежда нито само до образователения канон, нито се изчерпва със съхраняването 

на задължителен за цялото общество себеобраз (идентичност).  

Текстовете предимно на Румяна Захариева изискват от реципиентите 

исторически познания за комунизма и културни знания за разбиране на 

интертекстуалността, например с оглед на текстовете за Митко Палаузов, Зоя 

Космодемянская, Тимур, „Балканджи Йово”, „Опълченците на Шипка”, „Балада за 

Хаджи Димитър”, „Да се завърнеш в бащината къща” ...  

Чрез романите на спомена, каквито са романите на Р. Захариева и С. 

Левичаров се актуализират, от една страна, спомените за близкото и най-близкото 

минало на България и, от друга страна, се представят алтернативни гледни точки 

към исторически събития и персонажи, които в голяма степен формират 

идентичността на личността и общността.  

Алтернативните представи за важни събития от историята на България са 

основата за началото на процес на осъзнаване на амби- и поливалентността на 

интерпретацията на историческите събития в контекста на различните култури на 

паметта.  

 

4.5. Инсцениране на отношението към съвременна България  

Неразделна част от инсценирането на процеса на спомняне в изследваните 

романи е представянето на спомени за миналото на комунистическа България от 

гледна точка на съвременността.  

За героинята Мила в романите на Захариева отношението към съвременна 

България е концентрирано върху хората. Тя съпреживява емоциите им между 

радост, надежда за демократични порядки и безсилието от неподготвеността да се 

справят с новия начин на живот, което е предизвикано и от различните кризи в 

обществото – политическа, икономическа, културна. Позицията на Мила е смес от 
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болка и загриженост за настоящето на България, тя е резултат на емпатично 

отношение към родината.  

Ако за героинята в романа „Апостолов” може да се твърди, че познава 

добре само западната култура, а за българската съди предимно или единствено от 

външните ѝ проявления, Мила познава добре двете страни и култури, което 

създава в последствие дистанция и е предпоставка за новите ѝ възгледи. Именно 

времевата и пространствена дистанция позволяват на Мила нов поглед към 

България след промените, към ценностите и нормите в уж демократичната вече 

страна. Конфронтацията между мечтания образ и реалността подчертава 

интеркултурната идентичност на Мила.  

Безименната героиня на Левичаров остава в съзнанието с дистанцирания си 

поглед към България, но романът „Апостолов” създава една калейдоскопична 

картина от различни аспекти на съвременните култура, общество и манталитет в 

България. Защо Сибиле Левичаров е толкова безкомпромисна в оценките си за 

България? Тази умишлена стратегия (според интервюто ѝ в Tagesspiegel) може да е 

резултат от желанието ѝ за самоидентификация, за отмъщение към бащата и 

съответно неговата родина като компенсаторен механизъм, да цели 

сенсибилизиране за положението в страната ни, осакатена предварително от 

сталинизма, след това от посткомунистическото озападняване, към липсата на 

желание за дискусия по въпроса за наследството на комунистическата диктатура... 

Версиите се множат с всеки следващ реципиент, което пък е доказателство за това, 

че предполагаемата моноперспективност на повествованието всъщност се оказва 

полиперспективност.  

 

4.6. Образи и самообрази  

Тази глава е логично продължение на предходния анализ, в който беше 

констатирано, че сблъсъкът на спомени за миналото и възприятията на съвремието 

създава образи и самообрази.  

Идентичността възниква от ситуативен опит, чрез който човек получава 

себепознание и личен контрол. От качествените срещи и многообразните 

отношения се натрупва важен за идентичността индивидуален опит, който 
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подтиква човек към справяне с реално съществуващата действителност (вж. 

Ериксън 1996: 7).  

Ериксън подчертава, че идентичността е в ядрото както на 

индивидуалността, така и на културата и общността, чиято част е тя. Поради това 

неговата най-обща дефиниция за идентичността като чувство за себетъждественост 

и непрекъснатост във времето и пространството поддържа възгледа за общата 

потребност от историчност (памет) и единство както на индивидуалното, така и на 

колективното самосъзнание (вж. Ериксън 1996: 12).  

Развитата от Бернхард Валденфелс и особено от Еманюел Левинас 

философия на Другостта изхожда от тезата, че срещата с Другото е първичен опит, 

без който естеството на Аза е немислимо. Неизбежният отговор на Другия е 

необходим за конституирането на Аза. Чуждото, според Фройд, представлява 

потисканото Аз. Онези качества, които се приписват на Чуждия, в основата си са 

собствените отрицателно заредени влечения и желания, модели на поведение, 

мислене и живот, които ни ужасяват. Това ужасяващо не се смята за принадлежащо 

към собствената идентичност (цит. по Hofmann 2006: 19-20). Идентичността е 

саморазбиране и самоинтерпретация в контекста на свое и чуждо.  

Авторите на така наречената литература на междинността (Brückenliteratur) 

са изправени пред задачата да предадат другостта, разликата между културите и 

свързаните с това чувства и усещания така, че произведенията да не изгубят нищо 

от своята автентичност. Литературата е един вид огледало на обществото на едно 

определено място и в определено време. Чуждото се усеща по-бързо, отколкото се 

разбира. Литературата на живеещите между културите може като медиум да 

създаде мост между усещането и разбирането. Такъв тип литература са 

изследваните романи.  

 

5. Обобщение  

След направения литературен анализ може да се твърди, че в изследваните 

текстове от Сибиле Левичаров и Румяна Захариева е онагледена „конститутивната 

взаимозависимост на памет и идентичност” (Neumann 2005: 149). При това става 

дума не само за индивидуална памет, но и за колективни форми на паметта.  
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Беше изследван методът на повествование в романите „7 килограма време”, 

„Меча кожа”, „Транзитна виза за живота” от Румяна Захариева и „Апостолов” от 

Сибиле Левичаров по следните параметри: първо, повествователното 

посредничество и структурата на повествователната инстанция – отношението 

на повествователните нива, и второ, представяне на времето и пространството.  

Относно повествователната инстанция бяха установени следните 

особености:  

1. Отношението между спомнящ си (сега) и спомнян субект (преди) 

демонстрира значението на миналото за индивидуалната идентичност. Колкото по-

голяма е времевата дистанция, толкова по-ясно изпъква връзката на спомен и 

идентичност. Жизненият опит като наративно знание и съответно като основен 

предмет на ежедневното социално спомняне се представя в медиума на 

литературата чрез хомодиегетични повествователи (и интрадиегетично 

разказващи персонажи), които са носители на комуникативна памет. Тези 

повествователни инстанции са част от разказваната история. Те са свидетели на 

разказваното.  

2. Чрез аз-повествования литературният текст демонстрира типичната 

ситуация на комуникативната памет, в която индивидуалните преживявания и 

субективните оценки се добавят чрез разказване към колективното богатство от 

преживявания. В аз-повествованията, т.е. в хомодиегетични, предимно обаче в 

автодиегетични текстове (каквито са „7 килограма време”, „Транзитна виза за 

живота” и „Апостолов”) се наблюдава социокултурно маркираната памет (collected 

memory). За представянето на индивидуален спомен се използва най-често 

автодиегетичен („7 килограма време”, „Транзитна виза за живота” и „Апостолов”) 

или хетеродиегетичен повествовател, който има неограничен достъп до съзнанието 

на литературните герои („Меча кожа”).  

3. Като специфика на повествователното посредничество (по Ганзел) може 

да се изтъкне изборът на външна перспектива, на обективно, „всевиждащо” и 

дистанцирано разказване – нарушаването на хронологията и добавянето на 

допълнителни информации са фактори както при инсценирането на спомени на 

наблюдател (observer memories) („Меча кожа”), така и при фокализиране чрез 
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спомнящия си Аз („7 килограма време”, „Транзитна виза за живота” и 

„Апостолов”). Честата употреба на глаголи за възприятия и усещания насочва към 

фокализирането чрез преживяващия Аз, съответно към първоличен спомен (fields 

memories).  

4. Колективни памети в изследваните романи се инсценират рефлексивно 

чрез изграждането на структура от перспективи или с метода на 

мултиперспективността. За това допринасят разказите спомени на различни 

членове на семейството на Мила, спомените на героинята в „Апостолов” за 

членовете на семейството като представители на различни култури и истории.  

В случаите на „разказ в разказа” и „спомен на спомена” в текстовете на 

Захариева има различни преживяващи и спомнящи си субекти. Така семейната 

история е разказана полифонно. Тези гледни точки са много диференцирани, 

защото се различават в отношението си към пространството, времето, езика и 

идеологията. Когато спомняните са деца, Мила приема гласа им, идентифицира се 

с тях и съответно заема тяхната пространствена, времева и перцептивна 

перспектива – разказвайки в 1 л. ед. ч., тя съпреживява техните чувства и мисли. 

„Давайки думата” на роднините на Мила, Захариева инсценира представители на 

различни поколения, социални слоеве и политически възгледи, което позволява 

анализиращ поглед върху основните колективни памети в зависимост от момента и 

мястото на представяне.  

Изборът на дете протагонист дава възможност за неутрално, неосъждащо 

представяне на действителността. Тя само бива показана, а всички оценки са 

оставени на реципиента.  

5. Изборът на хетеродиегетичен повествовател в „Меча кожа” е свързан с 

голям брой привилегии, тъй като повествователната инстанция не е герой в 

историята, а стои божествено над нея, има поглед над времето и пространството, 

над действащите персонажи и техните мотиви. Тя почти няма допирни точки с 

ежедневието, а чрез своята висшестояща перспектива получава силата да подрежда 

осъзнато и да тълкува разказваното. Въпреки наличието на тази хетеродиегетична 

инстанция изборът на спомняни моменти не е нараторски, а персонажен. 

Повествователната инстанция свързва хода на историята в настоящето с потока на 
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съзнанието и с асоциативното извикване на спомени у героинята Мила, описва 

емоциите, които изпитва тя под въздействието на спомняните събития. Те са 

представени през призмата на героинята като преживяващ Аз. Налице са 

коментари както на спомнящия си Аз (Мила в настоящето), така и на 

повествователя.  

6. Процесът на извикване на спомени на нивото на повествователното 

посредничество се представя с инстанцията на възрастен, гледащ назад, 

коментиращ, анализиращ, оценяващ и осмислящ разказващ субект. Литературното 

инсцениране на реконструкция и преработване на минало – 

индивидуалнобиографично, както и колективноисторическо – на нивото на разказа 

мотивира за размисли върху разликата между минали преживявания и спомена за 

тях, за индивидуалност и културна обусловеност на паметта, за конструктивност, 

перспективност и обвързаност с местоположението на спомена и с осмислящите 

функции на разказването.  

7. Най-общо може да се каже, че Аз-перспективата предизвиква по-голям 

ефект на автентичност. Разказваната история въздейства като „истинска” история и 

постига у реципиента чувство за непосредственост. В текстовете повествованието 

и размислите са плътно свързани чрез реципрочни отношения. Аналитичността 

(рефлексията) е важно стилистично средство, което създава дистанция спрямо 

разказваното и го маркира като временен и свързан с настоящето спомен.  

8. При третоличното повествование много рядко се създава интроспекция в 

съзнанието на други персонажи, което води до тяхното слабо характеризиране. 

Това, което мислят, чувстват или възприемат, остава предимно неизречено. 

Спомнящият си Аз има преднина в знанието и последната дума чрез оценка, 

коментар и „ретроспективно осмисляне” е негова.  

В „Меча кожа” коментарите на повествователната инстанция насочват 

експлицитно към акта на спомнянето, описват началото на спомена, както и 

неговото място и време, подчертават приноса му, но и пропуските, и в крайна 

сметка дават преценка на спомена от гледна точка на съвремието. Коментарите (на 

повествователната инстанция), които разсъждават върху акта на писането, 

обосновават избора на разказаното, оценяват го, коригират го, самокритикуват се, 
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коментират трудностите на писането, разказват процеса на писането като 

едновременно вмъкнато разказване и с това правят прозрачно създаването на 

текста. Коментарите допринасят за разчупването на миналото чрез съвременния 

поглед на спомнящия си субект.  

Докато в „Меча кожа” повествованието преминава от една асоциация в 

друга, то в „Апостолов” спомнящият си субект в настоящето на писането е център 

на повествованието. Ясният акцент на съвременната перспектива насочва погледа 

към процеса на спомняне и допринася за създаването на ефект на отключване на 

паметта. Чрез това включване на повествователя възниква илюзията за лична 

близост с него и едновременно дистанция спрямо това, което се разказва. Дори при 

автодиегетичен разказ в „Апостолов” повествователят не разказва само в 1л. ед. ч. 

Скалата от повествователни инстанции – от аз- до ние-повествование – може да се 

интерпретира едновременно като монолог, като израз на отчуждение от себе си, на 

не-идентичност, като разтваряне на Аза, търсене на подкрепа в размислите, 

спомените, твърденията и обвиненията на другите, като средство за дистанциране 

или като симптом на травма.  

9. Представянето на вътрешния свят се числи към особените достойнства 

на литературните текстове в контекста на културите на паметта. Беше установено, 

че чрез вътрешна фокализация се представят първолични спомени (fields 

memories): подчертава се спецификата на индивидуалните житейски 

преживявания, детайли, сетивни впечетления и емоции, възприемането на събития 

„през очите” на участващите в тях – т.е. елементи, които чрез вербализация и 

наративизация се превръщат в типични маркери на видовете комуникативна памет.  

В заключение като специфично за повествованието в „7 килограма 

време”, „Транзитна виза за живота” и „Апостолов” може да се определи, от 

една страна, създаването на илюзия за непосредственост на представянето на 

спомена с вид самозабрава от страна на разказвача, т.е. липсват каквито и да било 

коментари и анализи на ниво повествование; от друга страна, на преден план 

излиза гледната точка на повествовател, който разказва от позицията на 

изминалото време, подрежда и оценява събитията. Този феномен е много ясно 

видим чрез употребата на различни лични и времеви форми и постоянният преход 
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между тях може да бъде изтъкнат като стилистична особеност на посочените 

литературни текстове.  

Наратологичният анализ на представянето на времето в изследваните 

романи установи следното:  

1. Като най-отдалечен времеви период, за който се говори в романите на Р. 

Захариева, могат да бъдат посочени 70-те/ 80-те години на XIX век (историите на 

баба Злата за набезите на черкезите). Най-новото време, за което става дума в 

романа, е може би 2010 г., когато героинята Мила е вече в пенсионна възраст. 

Малко по-кратък (около 100 години) е представеният времеви период в романа на 

Левичаров (от началото на XX век до 2004 г.).  

2. Условно чрез граматичното сегашно време се обозначава времето на 

повествованието, докато миналите времена разказват за събития и факти. На тази 

основа се създава опозицията „сега – преди”. Чрез многобройни аналепси 

реципиентът е отвеждан до различни релевантни истории.  

В „Меча кожа”, „Транзитна виза за живота” и „Апостолов” има постоянна 

смяна между базисния разказ (историята в настоящето) и аналепсите, без да може 

да се установи някаква зависимост в употребата на граматически времена. В „7 

килограма време” базисният разказ е ту в сегашно, ту в минало време. При 

идентификацията на Мила с разказващ роднина, който си спомня, аналепсата е в 

сегашно време. Миналите преживявания застигат спомнящия си Аз и той отново ги 

преживява. В „Меча кожа” базисният разказ е в минало време. Докато в 

„Транзитна виза за живота” и „Апостолов” базисният разказ е в сегашно време, а 

аналепсите, които представят факти или описват минали събития, са в минало 

време.  

Това, което е общо като стратегия и в четирите текста, е че особено 

емоционални моменти се инсценират в сегашно време.  

Ако събития в аналепсата се разказват в сегашно време, това говори за 

впечатляващи спомени, които повествователят може все още да преживява в 

настоящето. Ако освен основният разказ и аналепсата е в сегашно време, тяхната 

граница се размива. Предизвиканият по този начин ефект отговаря на ефекта на 

флешбек: изминалите преживявания стават толкова реални за спомнящия си 
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субект, че му се струва, че отново ги преживява. По този начин флешбекът е 

„антипод” на забравянето. Едновременността на различните времеви пластове чрез 

анахронии и чрез сегашно време като повествователно време е литературен похват 

за представяне на световъртеж, т.е. на повторно преживяване на травматично 

минало чрез внезапни спомени и сънища и в четирите романа.  

3. Доминирането на основен разказ или аналепса е от решаващо значение. 

Ако доминира аналепсата, отслабва ефектът на текста за отключване на паметта 

(Erinnerungshaftigkeit), понеже процесът на спомняне се осъществява само в едно 

кратко изразено основно или рамкиращо повествование. Така разказването в 

аналепсата печели автономия и фактът, че това е спомняна история, отстъпва зад 

самия разказ („7 килограма време”). Чрез балансираното редуване на основен 

разказ и аналепса се подчертава инсценирането на процеса на спомняне („Меча 

кожа”, „Транзитна виза за живота” и „Апостолов”).  

4. Като характерно за инсценирането на процеса на спомняне се регистрира 

премахването на хронологичния ред. Ако се наблюдава редът в „Апостолов” и 

„Меча кожа”, правят впечатление често появяващите се анахронии. Многобройни 

вмъкнати едни в други връщания, изпреварвания и скокове във времето нарушават 

хронологичния ред на текста. Текстовете са подредени асоциативно, а не 

хронологично. Подборът и подредбата на преживяванията са силно белязани от 

асоциациите на спомнящия си субект. Те прекъсват логическата основна структура 

и така следват логиката на спомена.  

5. Времевото позициониране на спомнящия си субект не е маркирано в „7 

килограма време”. В другите изследвани текстове може с относително голяма 

точност, ако не е изрично посочено, да се изчисли моментът, в който се спомня. 

Позиционирането във времето на спомняния Аз е много по-често уточнено или е 

възможно да бъде преценено.  

6. Колективно спомняното време се представя имплицитно чрез категорията 

повторяемост (честота по Жонет).  

При категорията честота от значение за мимезиса на паметта е предимно 

„итеративното повествование”. При него едно единствено наративно изказване 

резюмира много случаи на същото събитие, обратно на репетитивното или 
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сингулативно повествование. Итеративното повествование се използва за 

инсценирането на ежедневни събития, които нямат голяма емоционална стойност.  

Като сцена (сингулативно) са описани единични спомени, свързани с 

емоции като страх (от изоставена къща, тъмнина), физическо неразположение, 

разболяване (натравяне с гъби, престой в болница), влюбеност (при Мила, при 

сестрата на повествователката в Апостолов) или оценени като изключително важни 

за формирането на идентичността.  

Може да се обобщи, че в изследваните текстове:  

1. Това, за което е преценено, че заслужава спомняне, се разказва като 

„сцена”,  

2. Несъществените спомени се съкращават („резюме”),  

3. Това, което не се спомня, се прескача.  

В анализираните текстове могат да бъдат разграничени два модуса на 

инсцениране на спомени: драматичен и наративен.  

Първо: Драматичният модус се характеризира с „непосредственото 

потапяне в миналото”, което съответства на преживяващия Аз и което настъпва с 

висока „самозабрава на разказвача”, богатство на детайли, подчертана перспектива 

на персонажите (вж. Martinez/Scheffel 1999: 47-50). Чрез перспективата на 

преживяващия Аз се инсценира съживяването на миналото. Спомнящият си 

субект, разказващият Аз, се опитва да реконструира съзнателно историята, докато 

спомняният субект участва повече в миналото. Коментари на повествователя или 

честа смяна на времевите пластове са характерни при инсценирането на 

спомнящия си субект (такъв е случаят в „Меча кожа”, „Транзитна виза за живота” 

и „Апостолов”), докато висока степен на самозабрава на повествователя, както и 

тенденция към драматичен модус са индикатори за спомнян субект („7 килограма 

време”).  

Второ: Наративният модус допринася за дистанциране от разказваното и 

за концентриране върху повествователя и приема понякога формата на монолог 

(вж. Martinez/Scheffel 1999: 47-50). Диалозите в пряка реч са по-скоро кратки. Те са 

подредени по главната сюжетна линия, прекъсвани са от лирически отклонения и 

имат краткотрайна функция. Функцията на партньора в разговора с 
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героя/героинята е много често ограничена до поддържането на хода на спомените 

(„Апостолов”). В спомените на Мила в „Меча кожа” няма действителен диалог, а 

са представени стереотипни реплики, които репрезентират евентуалните 

събеседници.  

Тези модуси от своя страна чрез използваните в тях специфични 

литературни похвати конституират модуси на реториката на колективната 

памет (по Ерл, представени в част 3.5.4.), като рефлексивеният модус е 

основополагащ за стилистиката и литературното послание в четирите 

изследвани романа има три аспекта: A. антагонистичен; Б. комуникативен 

(опиращ се на жизнения опит, стоящ по-близо до комуникативната памет), В. 

монументален (стоящ по-близо до културната памет).  

При направения анализ бяха отграничени две проявления на литературни 

похвати, които в рамката на синтагматичния аспект на наративната 

конфигурация допринасят за утвърждаването на рефлексивния модус като 

основополагащ: експлицитното тематизиране и имплицитното инсцениране на 

процеса на спомняне.  

Към имплицитните похвати на литературното инсцениране на процеса на 

спомняне се числят както езикови (напр. метафорика) и структурни (напр. 

мултиперспективност) особености, така и представянето на процеса на формиране 

на индивидуална и колективна памет на ниво действие: спомени на персонажите 

или разговори между тях за общото минало, както и представянето на ритуали или 

изграждането на паметници могат също така да подтикнат читателя към размисли 

за колективната памет.  

Експлицитните похвати при литературното инсцениране на процеса на 

спомняне се реализират в речта на повествователните инстанции и на персонажите, 

както и чрез форми на представяне на съзнание.  

И трите романа от своеобразната трилогия на Захариева бяха 

квалифицирани като романи на спомена, т.е. текстове, в които се акцентира върху 

самия процес на спомняне и в които не се твърди, че нещо действително е било 

така. „Главният герой” в изследваните литературни текстове е не толкова 

реално случилото се, дори не споменът като краен продукт, а метаморфозите 
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на идентичността (индивидуална и общностна) в процеса на спомняне. 

Свързани с изобилието на референции към различните култури на паметта, с 

представянето на диалози за миналото, с инсценирането на процеси на спомняне и 

с метафориката на паметта, текстовете могат да бъдат причислени към 

рефлексивния модус.  

Може да се обобщи, че авторките използват следните общи 

повествователни похвати за мимезис на паметта:  

а) Хронологичният ред се нарушава в полза на асоциативно-

безвременното свързване на спомените. При Левичаров и Захариева може да се 

установи склонност към антихронологично асоциативно повествование. 

Репетитивно в трите текста на Захариева са представени личната история на 

основната фигура Мила, както и личните истории на най-близките ѝ роднини. Едно 

и също време на историята е инсценирано с различно по продължителност време 

на разказа. Най-дълго е времето на разказване в „7 килограма време”, а най-кратко 

в „Транзитна виза за живота”.  

б) В „Меча кожа” и „Транзитна виза за живота” чрез двойната 

перспектива на разказване фокусът се измества върху тълкуващия акт на 

автобиографичния спомен в настоящето на разказа. Проблематизирането на 

автобиографичния спомен, двойната перспектива чрез метанивото на 

анализиращия, коментиращия, оценяващия спомнящ си субект допълва този 

самоанализ.  

в) Представени са и спомените на второто поколение – децата, които са 

тийнейджъри, когато се сменя властта.  

г) Главните героини в романите са от третото поколение, като Мила е 

родена и израснала в условията на социалистическия реализъм, за разлика от 

безименната героиня в „Апостолов”, която познава България само от 

неколкократни свои посещения при роднини.  

Въпреки различните литературни стратегии  

- писателският похват на Захариева се характеризира с размисли за 

дистанцията между спомнящия и спомняния (преживяващия) субект съответно 

между настояще и минало. Дистанцирането спрямо написаното при нея е 
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вследствие на времевата дистанция на спомена. Споменът за реалността през 

социализма се включва в живота и се тематизира неговото влияние върху 

настоящето на повествователя.  

- Левичаров създава необходимата за представянето на травмиращи 

преживявания дистанция чрез подчертано отчуждаващ похват (Verfremdung)  

и четирите произведения инсценират представената действителност като 

специфичен жизнен опит на епохата на реалния социализъм и годините веднага 

след промените.  

Аспекти на рефлексивния модус: 

А. Селекционната структура на литературния текст предоставя изводи за 

това кои конкуриращи се памети се съпоставят литературно една спрямо друга, 

което насочва към антагонистичния аспект на рефлексивния модус. 

Представени са спомени на хора, принадлежащи на поколение, живяло младостта 

си, създало дом и семейство преди 9 септември 1944 г., но макар и потърпевшо от 

новата власт, се нагажда към условията. Във фамилната памет няма спомени за 

бунтари или горяни. Поради социалното положение и богатството на дядото на 

Мила, дядо Коста (бивш „царски” кмет), и българския дядо на героинята в 

„Апостолов” (заместник-кмет на Пазарджик) те са обвинени за „врагове на народа” 

и изпратени в трудов лагер. Съответно след освобождаването им от там те вече не 

намират своето място в новото общество.  

Членовете на семейството на Мила, както и членовете на българското 

семейство на главната героиня в романа „Апостолов” не могат да твърдят за себе 

си, че са оказвали съпротива на властта преди 9 септември и че са искали на власт 

да дойдат комунистите.  

Рефлексивният модус рядко се ограничава до дистанцираното наблюдаване 

на колективната памет. Той често се свързват с антагонистични значения. В 

романите на Левичаров и Захариева може да се говори за „антагонистична 

рефлексия” (Erll 2003: 159), която например разкрива механизми на пропагандата.  

Б. В изследваните произведения доминира репрезентацията на минало в 

рамките на индивидуалноавтобиографични памети, които могат да бъдат 

обозначени като медиализиран и колективизиран вариант на комуникативната 
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памет. На нивото на езиковото изграждане този комуникативен модус е белязан 

от приемането на изрази, специфични за ежедневния език и групата, които целят 

прилика с устното разказване.  

Като инсценира разговори и срещи с действително съществуващи личности 

от политическия и културния живот на България, Р. Захариева създава достоверна 

картина на епохата, без да афишира изрично такава достоверност и да претендира 

за постигането ѝ.  

В. С оглед на социалистическа България в литературните текстове има ясна 

конфронтация между наличната в държавата „колективна памет” и инсценираната 

в тях семейна памет. Докато „комуникативната памет” се подхранва чрез разговори 

с приятели, от преживявания в семейството или в групата, „културната памет” е 

свързана с постоянни обективации, подкрепя се официално и транспортира 

„постоянен обем” от съдържания (информации) и смисли (монументален модус).  

Романи на спомена, в които се проявяват и двата модуса (комуникативен и 

културен), изпълняват най-общо две функции на културите на паметта. От една 

страна, се обогатяват съдържания на културната памет чрез близост до 

преживяното и се връщат в контактната зона на настоящето; от друга страна, 

колебанието между комуникативния и културния модус служи за превеждането на 

„живяната история” в културна памет. В изследваните произведения 

комуникативният (базиращия се на опит) и културният (монументален) модус не се 

изключват взаимно, а са представени като постоянно преливащи се форми на 

литературна връзка с миналото.  

Ерата на социализма, от една страна, принадлежи към относително 

близкото минало и с това е предмет на индивидуалноавтобиографичната и 

комуникативната памет; от друга страна, поради своето радикално значение тази 

ера би трябвало да намери постоянно място в рамките на културната памет.  
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Справка на научните приноси на дисертацията  

 

1. Темата на дисертационния труд принадлежи към малко изследваните 

научни дискурси, особено в контекста на литературата, и е с висока степен на 

социална валидност и актуалност. Миналото се тълкува и дискутира по нов начин 

и така се стига до неговото обновяване. Тези процеси се дължат на необходимостта 

на сътветното поколение да преработва миналото и така да го разбира. В хода на 

протичащата смяна на поколенията се поставя съвсем конкретно въпросът кои 

спомени за комунистическия режим трябва да влязат дългосрочно в политико-

историческия бюджет на паметта на нациите. За деца, които са родени през 90-те 

години на миналия век, или за по-младите този период не представлява вече част 

от задължителната колективна поколенческа памет, а най-много събитие от 

далечното минало.  

 

2. Дисертацията разкрива убедително функцията на литературата като 

пазител на индивидуалните (алтернативни) памети, противостоящи на 

колективната памет, и експлицира нейния корективен потенциал.  

 

3. Представена е методология за изследване на литературното 

инсцениране на спомени като за целта са адаптирани теории, които не са преведени 

на български език, на Жерар Женет, Карстен Ганзел, Волф Шмид, Матиас 

Мартинез и Михаел Шефел.  

 

4. „Литературата на междинността” се постулира като пример за 

съвременна, а не само мигрантска литература.  

 

 



48 

 

Списък на публикациите  

 

Pavlova, B.: Erinnerung und Gedächtnis in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 

oder über die letzte DDR-Teenager-Generation. In: Germanistik in Bulgarien: Bd. 1. 

София: НБУ, 2015, 227-234.  

Павлова, Б.: Образът на България и българите в романа „Апостолов” от Сибиле 

Левичаров. В: Научният Еверест – мечта или реалност. Съст. Магдалена Костова-

Панайотова. София: Авангард Прима, 2015, 144-148.  

Павлова, Б.: Литературното инсцениране на спомени в романа „7 килограма време” 

от Румяна Захариева. В: Годишник на ФХН, т. XXVII A. Шумен: УИ „Епископ 

Константин Преславски”, 2016, 130-137.  

Павлова, Б.: Историография и литература в рефлексията на паметта в романите на 

Румяна Захариева. В: Сн. Бойчева; Н. Митева; Д. Кирова (съст.). Език – литература 

– медии. Сборник доклади по проект РД-08-120/08.02.2016. Шумен: УИ „Епископ 

Константин Преславски”, 2016. Ел. диск.  

Павлова, Б.: Инсцениране на спомени в медията литературен текст. В: А. 

Димитрова, Сн. Бойчева, Д. Кирова (съст.) Филологически ракурси. т. 2. Език, 

медии, култура във взаимодействие. Шумен: УИ „Епископ Константин 

Преславски”, 2017, колективна монография.  

 


