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Ние сме три сестри.
Най-голямата е Борба.
Средната е Победа.
Най-малката е Правда.
Родени през
социализма.
Ужасно си личи.

Увод
Предмет и цели на изследването
Предмет на настоящото изследване е представянето на
комунистическото минало на България в романите на Илия Троянов
„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” (С), Димитър Динев
„Ангелски езици” (АЕ) и Сибиле Левичаров „Апостолов” (А).
Литературната възстановка на паметта за комунистическата диктатура
в България в посочените произведения се допълва от литературните
репортажи на Илия Троянов „Кучешки времена. Революцията менте
1989” (КВ)1.
Изследването си поставя за цел да представи индивидуалните и
колективните спомени за комунистическата диктатура в България,
чийто литературен израз се открива в посочените произведения, като
очертае различни, понякога диаметрално противоположни и
непримирими гледни точки към феномена комунистическа диктатура:
от една страна, разказа на жертвите (демонизиране на системата), от
друга страна, разказа на овластените от режима, част от които са
извършители на престъпления (изпиране на биографиите), от трета
страна, разказа на пасивно адаптиралите се към системата, някои от
които носталгици по „доброто старо време” (идеализиране на
системата).
Така поставената цел предпоставя основната изследователска
задача – представянето на многообразието от памети за
комунистическото минало в България в различните му аспекти,
превъплътени в медиума литература. На преден план излиза личният,
1

Романът на Троянов „Власт и съпротива“, синтезиращ проблематиката за комунизма
и посткомунизма в България, не е включен в анализите, тъй като излезе след
приключването на работата по настоящото изследване.
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индивидуалният спомен за това минало, включващ едновременно
разказа и мълчанието на „малкия” човек. Различните спомени за
преживяното в комунистическа България от личности, групи, общности
се разглеждат не просто като алтернативи, а като равностойни
компоненти на колективната памет.
Паметта за визираната епоха очертава социалноисторическите
измерения на литературата в рамките на опозицията политическа
история – социална история. Диференцирането на различните разкази
за миналото в българската историография се оказва занемарено и почти
липсва. Там акцентът пада върху официализираната политическа гледна
точка (погледа отгоре). Но литературата прави възможно представянето
на реално съществуващата социална история (погледа отдолу). В една
от уводните глави на „Кучешки времена“ (Изтласкване на реално
съществуващата история, КВ 28) Троянов демонстрира опозицията
митологизирано минало vs реално съществуваща история,
противопоставяйки образа на потъналия в прах на отминало величие
музей на образа на изгонените като „бездомни кучета“ в едно
заведение на площад „Славейков“ свидетели на реално случилата
се история, осъдени на забрава. „Изгонената“, обикновено устно
препредавана и поради този факт изтласкана от съзнанието на
българина история (oral history), представлява основен мотив и при
Динев. В „Ангелски езици“ българската история на XX в. е представена
на базата на две фамилни саги. На едно определено интерпретативно
ниво романът на Левичаров „Апостолов“, подобно на романите на
Троянов и Динев, също може да бъде разглеждан като исторически
роман, залагащ на широкия наратив – реално преживяната социална
история срещу официализираната гледна точка към миналото.
Методологично работата се основава върху два концепта за
литературата: като интердискурс и като медиум на културната
памет. Литературата като интердискурс обединява и съвместява други
(нефикционални) дискурси – политически, религиозен, исторически,
социологически, психологически, всекидневнобитов и др. В основата на
този концепт е залегнало схващането за отношението на литературната
фикция към социалната действителност извън нея. Приема се, че
литературата тематизира тази действителност със средствата на
художествения изказ, реорганизира я съобразно различните гледни
точки в духа на критическия анализ и на актуалния социокултурен
контекст и я прави видима за съвременния реципиент. Тук се включва
вторият концепт за литературата като съхранител на културната памет
на индивида и общността. Този концепт се основава на отношението
между преживяващия субект (erlebendes Ich) и разказващия субект
(erzählendes Ich), което е отношение между минало и настояще, между
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субекта, преживял дадено събитие (пренаративен опит), и субекта,
който си спомня за това събитие, пишейки. В един определен смисъл
„главният герой” в изследваните литературни текстове е не толкова
реално случилото се, а паметта на отделния човек или на общността за
събитията от миналото. В изследването моделите за литературата като
интердискурс и като медиум на паметта се реализират конкретно в
откриването както на пресечните точки, така и на разминаванията
между големия разказ на историята и личната версия за преживените
събития. Още повече, че литературата в качеството си на носител на
колективната памет не просто отразява спомените, тя същевременно ги
конструира (вж. Erll 2004: 124, 2011: 84 и сл.).
Основен акцент в прилаганата методология е критическият
анализ, специално предназначен да изследва теми с висока степен на
социална валидност и актуалност, каквато е темата за
преосмислянето на историческото минало (в частност на
тоталитарния период в историята на България) и справянето с
него. Този тип анализ се стреми да открие чрез езиковите смисли на
определени изрази и структури, чрез образите и констелациите на
литературните герои и ситуации стоящите зад тях идеологеми,
характерни за социалистическата обществена система, и начините
за репродуцирането им в посткомунистическия период.
Изследването на паметта за комунистическото минало на
България в посочените произведения обединява историческия и
социокултурния дискурс в литературата. Конкретната задача, която то
си поставя в този ракурс, е срещата на културата, историята и нашата
памет за тях в медиума на литературата. Изследват се особености на
формирането на културната памет в тоталитарната и авторитарната
обществена система
на основата на събития, тематизирани в
анализираните произведения. Текстовете им демонстрират т. нар.
генеалогически дискурс: фамилната памет, която, разказвайки
историята на семейството, разказва за „голямата” история; и обратно –
фамилната памет, която проектира „голямата” история в разказа за
живота на отделното семейство, на отделния човек. Това
взаимопроникване на индивидуалната, фамилната история, от една
страна, и дискурса на историографията, от друга страна, става възможно
в наратива на „авто- и социобиографичния роман на спомена” (Erll
2011: 81), към който могат да бъдат причислени изследваните текстове.
Пример за подобен подход е следвоенната литература в Германия, в
която осмислянето на националсоциализма е обвързано с историята на
отделното семейство или с личната история на литературните герои.
Следвайки описаната методология, изследването обединява
анализа на историческите и социокултурните феномени, тематизирани в
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четирите произведения, с анализи в теоретични изследвания от
исторически, социологически и културоложки характер, както и с
анализа на „живи” разкази на свидетели, поместени в сборника на
Георги Господинов „Аз живях социализма” (Господинов 2006). В този
калейдоскоп от гледни точки от литературен, автобиографичен и
научноизследователски тип по естествен път се включва позицията на
автора на изследването, опираща се на личния житейски опит. Самото
естество на изследваната проблематика предполага научна
безпристрастност и обективност, но и лична ангажираност.
Минало, настояще и култури на паметта
В началото на XXI в. се наблюдава повишен интерес към
културите на паметта (Erinnerungskulturen) в хуманитарните дискурси
на всички европейски култури. Културите на паметта са свързани с
преосмисляне на миналото на основата на критичното отношение към
настоящето и с оглед на визиите за бъдещето.
През януари 2006 г. Съветът на Европа гласува резолюция, която
осъжда престъпленията на комунизма и призовава всички
комунистически и посткомунистически партии на страните от
Европейския съюз „да преразгледат историята на комунизма и
собственото си минало”. След 1989 г. трансформиращите се общества
от Централна и Югоизточна Европа се изправят пред проблема за
паметта, за „установяване на адекватни отношения с комунистическото
минало” (Знеполски 2001: 9). Взаимно се обезсилват два вида дискурси
– дискурсът на заклеймяването и дискурсът на (само)оневиняването на
тоталитарната държава. И двата дискурса не допринасят по никакъв
начин за преосмислянето на комунистическото минало.
Докато за престъпленията на националсоциализма (20 милиона
жертви през Втората световна война) има обществен консенсус в
българското публично пространство, в колективната памет на България
все още не съществува единомислие по въпроса за мястото, което
трябва да заемат жертвите на комунистическата диктатура (94 милиона
в цяла Европa според проучване на Съвета на Европа от януари 2006)
(вж. Podiumsdiskussion 2008: 252). Частичен консенсус съществува
относно масовите престъпления през най-радикалния сталинистки
период непосредствено след 1944 г. България е сред малкото бивши
социалистически страни, които не само не са осъдили престъпленията
на комунизма, но и в голяма степен не са се дистанцирали от тях. Тъй
като виновниците за извършените престъпления не са изправени пред
съда, в общественото съзнание липсва яснота относно нарушаването на
човешките права по време на комунистическия режим.
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„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” (2007) и „Кучешки
времена” (2008) на Илия Троянов, както и романът на Димитър Динев
„Ангелски езици” (2006) имплицитно внушават прилики между двете
диктатури на XX в. – националсоциализма и комунизма, а романът на
Сибиле Левичаров „Апостолов” (2009) изрично ги отъждествява (А
2009: 77). И тримата автори очертават чрез литературните си послания
разликата между двата диктаторски режима, изразяваща се не само в
тяхната продължителност, а главно в това, че комунистическата
диктатура е диктатура на мирогледа, чиято репресивна същност е
украсена с антифашистки лозунги и девизи за мир, братство,
справедливост. Диктатурата на пролетариата заличава като социални
групи дребната, средната и едрата буржоазия, които са стълбовете на
икономическото развитие. Тя обезличава до голяма степен
интелектуалците и църквата, превръщайки тези общества в духовни
бездомници.
Преосмислянето на комунистическото минало включва три нива:
- юридическо – изправяне на извършителите на престъпления
пред съда, което е особено проблематично поради
презумпцията за персоналната вина в правовата държава,
където липсва състав за колективна вина и следователно не
могат да бъдат осъдени криминалните недемократични
режими;
- политическо – приемане от законодателния орган на закон за
досиетата, закон за липсата на давност за престъпления срещу
човечеството (каквито са международните норми), закон за
лустрацията;
- морално – публичен дебат в обществени организации, в
медии, в университети, на научни форуми, включващ целия
спектър от алтернативи в контекста на колективната памет.
В рамките на първите две нива в България има конкретно
развитие на политическо ниво с приемането на закона за обявяването на
комунистическия режим за престъпен, закона за досиетата и закона за
липсата на давност за престъпленията на комунистическия режим.
Централно понятие на ниво публичен дебат е преосмислянето,
преодоляването на миналото (нем. Vergangenheitsbewältigung,
Aufarbeitung der Vergangenheit). По същество в съвременните
европейски езици, като се изключи немският, не съществуват адекватни
термини за този процес (вж. Faulenbach 2008: 61). Обстоятелството, че в
официалните езици на страните от бившия съветски блок липсва такъв
термин, унгарският писател Петер Естерхази тълкува съответно като
липса на активност по преосмисляне на миналото и в частност на
диктатурата на комунизма (вж. Troebst 2005: 31). В първия вариант
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(Vergangenheitsbewältigung – „справяне с миналото, преодоляване на
миналото“) терминът е формулиран от Херман Хаймпел след 1945 г. и е
многократно използван в речите на президента Теодор Хойс (вж. Vergau
2000: 17); във втория си вариант (Aufarbeitung der Vergangenheit –
„мисловна преработка, преосмисляне, реконцептуализиране, преоценка
на миналото“) понятието е въведено от Теодор Адорно през 1959 г. във
връзка с осмислянето на последствията от националсоциализма (вж.
Adorno 1977: 555-572). Юрген Хабермас дефинира този процес в
контекста на двойната диктатура на германска земя – диктатурата на
националсоциализма и комунистическата диктатура – като „променяща
съзнанието авторефлексия” (вж. Habermas 1994: 54).
Щефан Трьобст откроява четири групи общества според степента
на преосмисляне на комунистическото минало. Към първата група
принадлежат Балтийските републики – Литва, Латвия и Естония, където
съществува консенсус за категоричното отричане на комунистическия
режим като натрапен отвън и етнически чужд на населението в тези
държави. Втората група страни обхваща страни като Унгария – в тях
липсва такъв консенсус, водят се остри политически спорове относно
диктатурата на комунизма и противоречивите тълкувания за миналото
остават. Към третата група Трьобст причислява България, Румъния,
Македония, Албания, Сърбия и Черна гора. В тези страни наред с
отричането на комунистическото минало преобладава апатията на поголямата част от населението към този проблем. В тях до голяма степен
се табуизира дискурсът за преосмислянето на близкото минало,
независимо дали на власт са старите или новите елити. В страни като
България съществува по-скоро политически консенсус за премълчаване
на престъпленията на комунистическия режим, което е в интерес на
авторитарните структури, действащи като политическо задкулисие.
Отношението на четвъртата група страни (бившите съветски
републики) към комунистическия режим се характеризира според
Трьобст с открита последователност и приемственост на тоталитарните
модели на управление от страна на новите елити, които са съюзници на
старите комунистически структури (Troebst 2005: 31-41).
В литературните си репортажи „Кучешки времена” Илия
Троянов изрично отбелязва, че въпросът за преосмислянето на
комунистическото минало в България „съвсем не е второстепенен“, а
напротив, „екзистенциално важен”. Всесилието на досиетата пречи на
борбата с организираната престъпност, тъй като зад мафията стои
бившата Държавна сигурност във всички нейни мутации, поради което
до ден днешен действа така създаденото задкулисие – основна причина
за протестите на гражданското общество (КВ 301).
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Преосмислянето на близкото минало е ориентирано
проспективно с цел избягване на патологични грешки в бъдеще, но това
съвсем не означава забрава на престъпленията, извършени в името на
диктаторските режими. Преоценката на комунистическото минало е вид
възмездие за жертвите или поне е показател, че е жив споменът за
техните рани. Конкретните цели на този дебат, в който участват жертви,
извършители и потърпевши, са тематизирани в анализираните
произведения:
- поемане на морална, извън юридическата, отговорност за
извършените престъпления;
- публикуване на свидетелствата на жертвите като алтернатива
на разказите на извършителите на престъпления;
- придобиване на познание за политическата система и за
функционирането на диктаторския режим, чиито механизми и
властова йерархия остават скрити за широката аудитория;
- разкриване на опозиционните сили като индивидуално и
групово протестиращи – концлагеристи, политзатворници,
вътрешнопартийна опозиция, открити и конспиративни
опозиционни групи, политически стачки, граждански
протести, граждански инициативи, бягството от страната като
активен протест и т. н. (вж. Müller 2000: 112 и сл.).
В изложението ще се очертаят основните тенденции, набелязани
в романите на Троянов, Динев и Левичаров в контекста на оскъдния и
спорадичен дебат за близкото минало на България. Причините за
липсата на широкомащабна обществена дискусия могат да бъдат
обобщени въз основа на посочените произведения (и особено въз основа
на литературните репортажи на Илия Троянов „Кучешки времена”),
както следва:
Първо, и тримата автори тематизират музеализирането на
комунистическия режим, отстраняването на определени символи от
публичното пространство, като внушават, че това все още не означава
преосмисляне на близкото минало, а прилича повече на заличаване на
следи, на „замитане под килима” в съответствие с принципа „далеч от
очите, далеч от ума”. В психоанализата се смята, че процесът цели
забрава и се интерпретира като изтласкване от съзнателното на
предмети и знаци, сред които се чувстваме некомфортно или от които
скрито се срамуваме. Йоахим Гаук, виден правозащитник и президент
на Германия, отбелязва самосъхранителния, „човешкия” характер на
рефлекса за изтласкване и забрава на „неудобното” травмиращо минало
(вж. Podiumsdiskussion 2008: 260). Разказите за преживени травми в
личен и в обществен план трудно се интегрират в индивидуалната и в
социалната биография. Те по-скоро се изключват от нея и попадат в
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архивната памет на субекта и общността или пък изобщо не могат да
бъдат артикулирани: “Травмата, това е невъзможност за наратив”
(Assmann 2010: 264). За разлика от разказите за победи и величави
събития, които разточително се ритуализират и демонстрират под
претекст, че укрепват и легитимират идентичността на личността или
общността, създават чувството за причастност към ние-групата. В този
смисъл говоренето за преживени травми (Felderinnerungen, field
memories) е по-трудно за потърпевшите поколения, отколкото за
поколенията, които научават за тях от разказите на очевидците
(Beobachtererinnerungen, observer memories). Непреживяната травма има
освобождаващ ефект в процеса на спомняне на миналото и неговото
преосмисляне (вж. Gansel 2010a: 21 и сл.). В този ред на мисли
представените автори са автономни в литературното представяне на
разказите за комунистическото минало на България. За разлика от
живелите в рамките на социалистическата обществено-политическа
система техните внушения са плод на дистанциран, външен и
следователно критически поглед към нейните проявления.
Второ, извън психологическите причини липсата на дебат за
комунистическата диктатура в някои постсоциалистически страни и
дългогодишния отказ от дискусии в българското публично
пространство Троянов обяснявa с незаинтересоваността на
комунистическата номенклатура да делегитимира режима поради факта
на своето облагодетелстване както по време на социалистическия
период, така и след 1989 г. при трансформирането на политическата
власт на комунистите в икономическа. При друга, немалка група от
индивиди, служили на органите на Държавна сигурност и навредили
както на чужди, така и на близки хора, също липсва мотивацията да се
включат в процеса на преосмисляне на близкото минало (вж. Троянов
2008). Една от причините да се забави дебатът за комунизма като
диктаторски режим в много постсоциалистически страни е явното или
задкулисно заемане на високи държавни постове след 1989 г. от страна
на функционери на бившите комунистически партии и службите за
сигурност (вж. Horacek 2009: 217). Преобладава становището, че
оценката на историята трябва да бъде оставена на историците и на
времето като най-обективен съдник.
Трето, пак според Троянов целият процес на преосмисляне на
близкото минало протича на фона на пълната незаинтересованост на
голямата маса от гражданите. Заслуга за това имат и
постсоциалистическите послания на част от политиците в България – че
това не бил дневният ред на обществото, имало по-важни проблеми като
например всекидневното оцеляване. (Мотивът за оцеляването като
„стратегическа” цел не е нов в българската история и предопределя в
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голяма степен дефицитите на развитието в настоящето.) Процесът на
разкриване на досиетата бе наречен от най-високо място „чалгата на
прехода” (Марин Райков, служебен премиер 2013). Тази позиция за
съжаление се приема с адмирации от немалка част от обществото,
която категорично се обявява против разкриването на досиетата на
тайните комунистически служби (вж. Троянов 2008).
Четвърто, друга причина за забавянето на дебата за близкото
минало и за липсата на интерес към него Илия Троянов открива в
дефицита на информация или по-скоро в манипулирането на
информацията чрез целенасочено унищожаване, пресяване, подправяне
на значителна част от архивите на ДС с цел политическа подмяна и
рекет, което прави трудна работата по намирането и съхраняването на
фактологията (вж. Троянов 2008). Манипулирането на архивите е част
от процеса на скриване на истината (вж. Знеполски 2001: 210), достъпът
до важни архивни материали на МВР бе облекчен едва през последните
години (вж. Hatschikjan 1988: 478)2. Поради недостатъчния интерес от
страна на институциите и обществеността към проблематиката дълго
време липсва държавно субсидиран институт за изследване на периода
на реалния социализъм за разлика от положението в други
постсоциалистически страни (едва през 2005 г. в София е учреден
Институт за изследване на близкото минало – вж. Брунбауер 2010: 9 и
сл.). Само Германия заделя годишно 100 милиона евро за тази цел (вж.
Müller 2009: 10).
Пето, широката общественост остава незасегната от
проблематиката на преосмисляне на комунизма като диктаторски режим
не на последно място и поради липсата на благоприятна плуралистична
медийна среда. Вместо да опосредстват дебата за близкото минало
много от медиите го емоционализират, политизират, идеологизират,
истеризират, търсят сензацията, а не аргументите, конфронтацията, а не
диалога. Основни пречки за деловия разговор на тема комунистическото
минало на България са както идеализирането на режима, така и
примитивният антикомунизъм.
Шесто, причина за липсата на дебат по въпросите за близкото
минало е все още малката дистанция във времето. На Германия ѝ
трябваха повече от пет десетилетия след Втората светoвна война за
преосмисляне на националсоциализма. Този процес продължава да е

2

За разлика от другите постсоциалистически страни досиетата на ДС в България се
отварят със закон по време на управлението на БСП – наследница на бившата
комунистическа партия. Опозиционните партии като ОДС, управлявали в периода
1997–2001 г., не отварят архивите на ДС, сключвайки „пакт“ с действащи по време на
прехода структури и персонажи от тоталитарното минало.
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актуален и днес в обединена Германия на фона на дискусиите за
комунистическото минало на бившата ГДР.
Поради изброените причини младите поколения познават
единствено маските на режима, предизвикващи по-скоро учудване,
неверие, дори присмех, отколкото осмислено осъждане. А родените
след 1989 г. изобщо не разбират необходимостта от дебат за близкото
минало (вж. Знеполски 2008: 31), включително поради липсата на
каквато и да е информация за него в учебните програми на българските
училища и университети. Младите хора или нямат понятие за
въпросния исторически период, или научават за него от разказите на
родителите, разширеното семейство и социалното обкръжение, но тези
разкази, доколкото съществуват, представляват по-скоро мнения,
тълкувания, проекции на страхове, представят желаното за истина и се
разминават с фактологията (вж. Möbius 2009: 192-195). В този смисъл
социалното обкръжение не предоставя знание за миналото, а се
превръща в морален съдник на предимствата или дефектите на режима
(вж. Patzel-Mattern 2002: 127). Често темата за социалистическа
България изобщо не е предмет на разговор между поколенията. Тезата,
че приоритетите на новите поколения нямат допирни точки с
осмислянето на близкото минало, е проблематична най-малко поради
обстоятелството, че младите хора са наследници на това минало, на
авторитарните и недемократичните тенденции в посткомунистическия
период (вж. и Wolf 2009: 112), които определят в голяма степен
перспективата за бъдещото развитие на страната.
Взривяването на мавзолея в София, отстраняването от
публичното пространство на част от паметниците на тоталитаризма,
връщането на старите имена на улици, площади, градове, местности,
фарсовият процес срещу Тодор Живков, построяването на паметна
плоча на жертвите на комунизма, създаването на проблематичния музей
на социалистическото изкуство са част от символното преосмисляне на
историческото пространство. Но всичко това не може да замести
публичния дебат, който остава приоритет единствено за отделни
интелектуалци и с различни знаци за двете засегнати страни – бившата
номенклатура и наследниците ѝ, от една страна, и антикомунистите, от
друга. Още в началото на прехода не е прокарана ясна и категорична
разделителна линия между управлявалите в условията на диктатура и
опозицията (вж. Baumann 2006: 21). В литературните си репортажи
„Кучешки времена“ Илия Троянов подробно проследява генезиса на
новопоявилата се българска опозиция, процеса на „акуширане” и
„формиране” („пазаруване”) на част от българските опозиционни
политици от страна на Българската комунистическа партия и подмяната
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на истинските дисиденти, концлагеристи и политически затворници с
подставени лица.
Говоренето за близкото минало в България, доколкото
съществува, е силно поляризирано на принципа „Ние или Те” (вж.
Даскалов 1998: 49 и сл.) и обслужва политически полюсите на
комунистите и антикомунистите, без да засяга персоналната гледна
точка на хората, преживели социализма. В контекста на българската
посткомунистическа трансформация вината за комунистическата
диктатура не само не се интегрира, тя често се екстернализира и се
прехвърля, от една страна, върху абстрактни или чужди фактори
(офанзивна вина) – за всичко вината е на: времето („такова беше
времето”), изхода от Втората световна война, Съветския съюз,
Държавна сигурност (вж. Динев 2006); от друга страна, вина се вменява
на отделни лица (дефанзивна вина) – най-често на диктатора Живков,
който доскоро е венцехвален (синдром на виновния Хитлер и невинния
немски народ). Напълно се игнорира вината на общността, която
послушно се е съобразявала с всички тези фактори и чийто основен
аргумент не без основание е страхът. Особено важна предпоставка за
подобен дебат е връзката между вина и помирение, способността вината
не само да се признае, но и да се интегрира в идентичността на
индивида и общността (вж. Huber 1990: 65).
Преосмислянето на близкото минало на България не може да се
изчерпи с наличната номенклатурна мемоаристика, която служи за
алиби на доскорошната управленска върхушка, неглижира
комунистическата диктатура и измива българското минало от всякакви
„кафяви” петна. Необходими, но недостатъчни са и свидетелствата на
жертвите на режима, представляващи едната страна на медала. Липсват
личните истории на хората, преживели социализма с цената на
компромиси, които като в калейдоскоп събират множество различни
гледни точки. Тъкмо този плурализъм на гледните точки, възможен в
топоса
литература,
е
гаранцията,
че
преосмислянето
на
социалистическото минало няма отново да бъде инструментализирано и
институционализирано, както това се случи с предпоставените,
натрапени, изкуствени образи на колективната памет („verordnetes
Gedächtnis“, Jarausch 2009: 534) в условията на комунистическата
диктатура. Преосмислянето на диктатурата не бива да се превърне в
диктат на преосмислянето. Защото критическият анализ на миналото е
част от политическия плурализъм и не се изчерпва с еднозначния и
еднократен акт на осъждане на обществената система, а представлява
дълъг и болезнен процес на размисли и равносметка въз основа на
определени знания и разбирания за механизмите на функциониране на
тази система. Художествената литература предлага възможността за
15

осъществяването на този личен разказ на историята, на опита и
преживяванията на хора, групи и общности, на битовата и социалната
история на социализма.
Не е случайно, че едни от първите литературни произведения,
тематизиращи преосмислянето на близкото минало в България, са
написани на немски език и се появяват в рамките на немскоезичната
литература, макар и от автори с български произход, двама от които
(Троянов и Динев) са емигранти в Германия и Австрия. Погледът отвън
(Троянов, Левичаров) и погледът отвътре и отвън (Динев) разкриват
неочаквани гледни точки за българския читател. Не става дума за
обективност на изложението, а по-скоро за измерения, които от
позицията на живеещите в България са част от нормалността, отвън
обаче изглеждат проблематични и следователно заслужават внимание
(вж. Брунбауер 2010: 11).
Немскоезичната литературна традиция има огромен опит с
тематизирането
и
преосмислянето
на
диктатурата
на
националсоциализма, а в по-ново време с преоценката на
комунистическата диктатура. Трябва да се отбележи, че именно
литературата в Германия поставя началото на тези процеси, подкрепяни
в морален и в материален план от специално създадени научни
институти, занимаващи се с изследването на диктаторските режими.
Английският историк Тимъти Гартън Еш твърди, че германците са
шампиони по адекватно преосмисляне на катастрофите в историята си,
което би могло да се твърди за много малко нации по света (вж.
Hammerstein 2009: 9-18). Методите и парадигмите за изследване на
нациналсоциализма до голяма степен са представителни за проучването
на механизмите на функциониране на комунистическата диктатура, но
имат и собствена специфика (вж. Grosser 1990: 87, Elm 2001). За
допирните точки между двете диктатури говорят поне два факта: първо,
исторически краят на Втората световна война може да се тълкува като
победа над националсоциализма, но и като начало на комунистическата
диктатура и сталинския терор в страните, попаднали под съветска
окупация; второ, концентрационните лагери Саксенхаузен, Торгау и
Бухенвалд влизат в историята като топоси на унищожението на евреи и
други различни по време на националсоциализма, но и в ролята на
съветски наказателни лагери след войната (вж. Faulenbach 2009: 45 и
сл.).
След падането на Берлинската стена Вацлав Хавел постулира:
„…комунизмът някак си блокира историята. Той попречи на
естественото ѝ развитие. Метафорично той бе вид наркоза и обществото
едва сега бавно се събужда” (Havel 1992:14). Легитимирането на
историческата пауза „комунизъм” е неприемливо, защото: анулира
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предисторията на посткомунистическото развитие на Източна Европа;
напомня много на теориите за така нареченото „злополучие” (Unfall) в
германските и австрийските исторически дискурси след времето на
националсоциализм; създава илюзия за безпроблемното преминаване от
далечни славни, „златни” исторически епохи към съвременното
развитие. Това са все теми, които Троянов и Левичаров обстойно
разгръщат в романите си. И за лаика е ясно, че подобен скок е немислим
по политически, идеологически, икономически, социални и
манталитетни причини, че след срива на диктатурата е невъзможно
веднага да се установят истински демократични и пазарни обществени
отношения. Клишето „да затворим страницата непрочетена” има за цел
да подмине преосмислянето и равносметката за комунистическото
минало и да постави в центъра на вниманието настоящето със
злободневните проблеми на оцеляването. Мит е и версията за
натрапения отвън комунистически режим, подбуждаща към бягство от
отговорност в политически, обществен и личен план за живяното през
ерата на комунизма (вж. Jaworski 2004: 30-33). Обръщането с гръб към
миналото облагодетелства усещането за мнимо спокойствие, а
користното демонизиране на всичко, свързано с миналото, води до
прекъсване на континуитета, до илюзията, че всичко започва отначало
(германците имат опит с т. нар. нулев час, Stunde Null). И в двата случая
настоящето се лишава от историческите стимули за развитие:
„Културата на паметта е едно общосподелено достояние на ценности и
цели, които не се покриват с конюнктурния политически прагматизъм.
Работата на паметта е работа в полза на бъдещето. Именно това прави
възможно помирението без забравяне. Да вървим напред, без да
забравяме, означава осмисляне на това, което заедно сме преживели…”
(Знеполски 2001: 13).
Извод: С малки изключения в сферата на изкуството, в
публицистиката, в научния дискурс липсва широк обществен дебат за
близкото минало на България, налице е висока степен на колективно
мълчание като самосъхранителен инстинкт на жертвите, като
прикриване на престъпното минало на извършителите на престъпления,
като морална индиферентност на голямата част от обществото към
пълноценен разговор по тази тема (вж. също Pfüller 2009: 152-159).
Съществуват две форми на отношението към миналото. Първата
е носталгична и се свежда до идеята, че нещо безвъзвратно си е отишло.
Втората е морална – смята се, че се е случило нещо, което не е трябвало
да се случи (вж. Assmann 2006: 111). В едни случаи тези две форми си
противостоят, в други случаи се преплитат и се допълват. Пример за
синтеза на носталгичната и моралната форма на отношение към
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миналото е филмът „Слънчевата алея“ на Томас Брусих. Чрез разказвача
филмът обобщава следното послание: паметта упорито се стреми „да
сключи мир с миналото, при което от него се изпарява всичко ужасно и
лекият воал на носталгията покрива всички остри противоречия”
(Brussig 1999: 157). По пътя на литературното внушение обаче Брусих
насочва вниманието към разминаването между действителните събития
и паметта за тях, създаващо частична, непълна, много често
деформирана и идеализирана представа за тези събития, предизвикваща
носталгията по миналото. В психоанализата се говори и за т. нар.
прикриващи спомени, когато човек си спомня определени „подходящи”
събития, за да забрави други „неподходящи” (Assmann 2006: 261).
Особено често носталгията се появява в постсоциалистическите
общества, които фаворизират сигурността за сметка на свободата на
избор, свободата на словото и правата на личността. Пример за това е
носталгичното спомняне на определени предимства на социализма
(ниски цени, безплатно здравеопазване и образование, стопроцентовата
заетост и т.н.), което изтласква спомените за стоковия дефицит, за
опашките в магазини и учреждения, за десетилетното чакане за кола или
жилище, за разпределението по работа и местожителство, за
задължителния „доброволен” труд, за липсата на избор… На основата
на дихотомията сигурност – човешки права се гради въздушната кула
за идейната правота на социализма и за възможността той да бъде
демократизиран. В същото време възниква логичният въпрос как така
една благородна и справедлива идея като социалистическата води до
многобройни престъпления спрямо фундаментални човешки права (вж.
Schraten 2006: 131).
Една от причините за носталгичното отношение към миналото е,
че човек си спомня миналото не такова, каквото е било, а такова,
каквото
му
изглежда
в
настоящето.
А
настоящето
в
постсоциалистическа България е в процес на трансформация, изпълнено
е с противоречия и несигурност. Затова от отделни фрагменти на
спомена паметта конструира ново минало, което би улеснило живота в
настоящето. Конструктът изтласква спомена за страховете, кризите,
пораженията и запазва като „автотерапия” (вж. Ahbe 2003: 917-924)
неща, които внушават стабилност и сигурност на съществуването. Това
обаче далеч не означава, че носталгикът копнее миналото реално да се
завърне в живота му. Неговата носталгия по-скоро се отнася до
възстановяването на чувствата за сигурност и увереност, които някога е
изпитвал (вж. Knabe 2007: 14 и сл.). Валтер Бенямин по друг повод
формулира тази зависимост между историята като реалност и паметта за
нея като „натоварена” с контекста на настоящия момент (вж. Benjamin
1984:164). Изводът е, че между реалните събития в миналото и
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спомените за тях съществува пропаст, в която потъват моменти и
нюанси, нерелевантни за определен субект в настоящето. Други
моменти от реалното събитие излизат на преден план с оглед на
важността им за актуалната ситуация. Паметта за миналото никога не е
идентична с реално случилото се в определен исторически момент.
Историографията също отразява разминаването между реални събития и
различните видове памет за тях, тъй като независимо от документалната
си подплатеност тя неминуемо тълкува миналото от позицията на
настоящето и малко или много разчита на субективните свидетелства на
очевидци и тълкуватели.
Паметта (в биографични и автобиографични наративи, в семейни
саги) е начинът на пишещите, а вероятно и на читателите, да овладеят
съвременната житейска ситуация. В този смисъл в България у някои
хора се появява носталгията към „доброто старо време”, миналото се
идентифицира като топос на спокойствие, споменът за него се превръща
в позитивен контрапункт на негативните явления от настоящето. Този
феномен на идеализиране на миналото от гледна точка на актуалната
ситуация се появява в периоди на сложни обществени отношения, на
остри кризи и непопулярни реформи, когато светът сякаш се срутва. В
такива времена споменът за миналото е емоционално манипулируем
именно поради трудностите на настоящия момент и се запълва със
съдържание извън рационалния дискурс, което не би се появило при
други (нормални) условия на живот. Именно такова време представлява
периодът на трансформация на тоталитарната комунистическа система в
демократична (вж. Reinhardt 1996: 89 и сл.).
Освен това спомените, описани в различните видове наративи –
литературни, публицистични, научни – претърпяват метаморфози
подобно на мненията, представите, възгледите, светоусещанията от
гледна точка на момента, в който си спомняме. Споменът за нещо може
да изглежда в различните периоди от живота на индивида по
диаметрално противоположен начин или поне да се модифицира с
времето. Моментното състояние моделира спомена. Този механизъм
важи не само за индивидуалния спомен, но и за колективната памет.
Моделирането на паметта за минали събития зависи от степента на
тяхното значение и на последствията от тях в настоящето на дадена
общност (вж. Reinhardt 1996: 95). Неприемливо е да се заклеймяват
определени видове спомени или определени типове колективна памет,
възникнали в отделен исторически момент, тъй като те са резултат от
постоянно действащия механизъм на актуално взаимоотношение между
спомнян обект и спомнящ си субект. В своите „Изповеди” Жан-Жак
Русо пояснява, че целта на паметта не e верифициране на „обективната
истина”, не са фактите за миналото събитие; нейната цел е
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автентичността на усещането: „Мога да допусна пропуски във
фактологията, мога да я променя, да се заблудя във фактите, но не мога
да се заблудя в това, което съм чувствал” (цит. по Assmann 2010: 252).
Дискурсът
за
паметта
следователно
предпоставя
разграничаването на събитията от спомените за тях. Събитийната
реалност и паметта за нея в настоящето са две отделни неща. Няма
абсолютни спомени, те винаги зависят от моментното състояние на
спомнящия си. И обратно, хората преценяват настоящето, калкулирайки
в него паметта за миналото. Целта на спомнянето не е получаването на
знание (обективна истина) за определени минали събития и исторически
факти, целта не е ретроспективна, тя е проспективна, насочена е към
установяване на влиянието на миналото върху отделния човек или
върху цели социални групи в настоящето, към оценка на значението на
миналото за бъдещето. Така паметта предпоставя два вида реалност –
реалността на събитието и реалността на спомена за него.
Колективната памет като установена традиция е свързана не само
с историята и нейното тълкуване от гледна точка на настоящето. Тя е
предпоставка за бъдещото развитие на обществената система с
допускането, че „миналото се повтаря в бъдещето” (Niedermüller 2004:
24). Едва общество, което е направило своята равносметка,
преосмисляйки миналото (в случая комунистическата диктатура), може
да създаде стабилна основа за проглеждане в кошмара на това минало и
за осъществяване на следващата стъпка – поемане на отговорността за
кошмара, който продължава да живее в манталитета и мисленето на
хората, допуснали диктатурата. Комунизмът формално си отиде като
обществена система, но остана в главите на хората – това е основното
послание в романите на тримата автори.
В резултат на разминаването между събитията и паметта за тях в
България все още относително голям процент от хората смятат, че
социализмът социално е бил по-справедлив от съществуващите в
момента демократични порядки. Сред вътрешните фактори, обуславящи
тази нагласа, на първо място стои трудната промяна в мисленето и
манталитета след десетилетия живот в условията на диктатура.
„Носталгичната” памет е следствие и от рафинираното премълчаване на
престъпленията на режима или на приписването им единствено на
сталинския му период през 50-те години, след което „били закрити
лагерите и всичко си дошло на мястото”. Пропагандната част на
манипулацията се допълва от затворения тип общество и от липсата на
информация. Доскоро архивите бяха недостъпни, включително за учени
и изследователи. Не трябва да се пропуска и инертността на науката по
въпроса за осветляването на комунизма като диктатура. Резултат от
всичко това е стъписващата неинформираност на младите поколения
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(учебните планове по история в училищата и университетите започват с
древна история и твърде схематично третират близкото минало).
Същевременно родители, учители, общественици от социалистическите
поколения изтласкват близкото минало като нещо, което сякаш не се е
случило. Това поведение е психологически симптоматично за
нежеланието да се говори по темата, за стремежа да се табуизира
дискурсът. Ремарк в едно друго време говореше за „изгубеното
поколение”; свидетелствата в книгата на Георги Господинов говорят за
“съсипаните животи на нашето поколение” (Gospodinov 2011: 67).
От друга страна, влияят и редица външни фактори: устно или
писмено препредадени разкази за миналото, фикционални елементи от
литературни произведения или филмови сценарии. Споменът за
травмиращи индивида или цели общности събития има много подетайлна структура, отколкото споменът за събития, лишени от
емоционален заряд (вж. Schacter 2001: 331). „Конструиращата паметта
работа на мозъка” психологически се обяснява с целта, която има
спомнящият си с оглед на „използването” на спомена (вж. Welzer
2002:21), а това предпоставя и неговата манипулируемост.
Носталгичното идеализиране на комунизма не само поддържа
жив мита за него, по-страшното е, че то релативира и табуизира
престъпленията, извършени от негово име. Както в епохата след
националсоциализма се венцехвалят и идеализират строителните
подвизи на Хитлер (например построяването на магистралите в
Германия), по същия начин лекомислено се романтизират постиженията
на социалистическата държава (социална справедливост, антифашизъм,
пацифизъм), което легитимира комунизма като обществен строй,
осигуряващ работа и сигурност. Спомнянето само на „удобните“ страни
на социализма пропуска да отчете цената, платена за „завоеванията“,
обрича на забрава загубата на основната ценност на човешкия живот –
свободата и правото на избор; свободата е обявена за епифеномен. Но
докогато паметта селективно подбира само добрите страни на миналото
и пренебрегва недостатъците му, опасността от неговото завръщане
остава реална.
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Памет: същност, видове, употреби
Спомняне. Видове памет
Процесът на спомняне според Алайда Асман (вж. Assmann 2010:
29) включва три фази, които се наблюдават и във функционирането на
компютъра: регистриране на случилото се събитие (кодиране),
запазване на информацията за случилото се събитие (архивиране) и
„извикване” на информацията, което може да стане лесно или да се
натъкне на препятствия. Съответно, за да съществува спомен,
неотменимо условие е да се е случило нещо, което да бъде регистрирано
от вниманието. Съхраняването на спомена не е пасивен акт, а се
окачествява като енергия, насочена срещу времето и забравата и готова
в подходящия момент да трансформира и актуализира спомена. Самото
извикване на спомена може да бъде възпрепятствано (забрава), да бъде
блокирано (изтласкване на спомена в несъзнатото) или да бъде
стимулирано (спомняне, актуализиране на спомена).
Актът на спомняне се извършва според потребностите на
настоящето. Факторите на „извикване” на информацията за минало
събитие са два вида: външни и вътрешни по отношение на субекта на
спомняне. Пример за външен фактор е реклама на туроператор,
предизвикваща спомен за определено пътешествие; пример за вътрешен
фактор е любовно изживяване с участник в пътешествието, което
предизвиква спомен за топоса на пътуването (вж. Echterhoff 2004: 62 и
сл.).
Спомнянето не е спонтанно, дадено от природата явление, не е и
вид свещенодействие, а представлява социално обусловена културна
конструкция, променяща се във времето. Промяната във времето на
индивидуалната и на колективната памет е свързана с конюнктурата в
настоящето, в зависимост от която се осветляват или затъмняват
различни части от миналото. Паметта не е затворена система, в нея
непрекъснато се докосват, пресичат, засилват, отслабват, модифицират,
поляризират различни спомени и тяхната забрава (вж. Assmann 2006: 15
и сл., 104). В този смисъл спомените могат да се квалифицират като
лабилни, а паметта като динамичен процес на адаптиране към
изискванията на настоящето. Основно свойство на човешката памет е
нейната адаптивност към променящата се околна среда, а не
способността й да натрупва голяма по количество и точна като качество
информация. Друго основно свойство на паметта е нейната
фрагментарност и еклектичност: тя не запечатва процеси, а малки
отрязъци от тях. Това обяснява фикционалността на реконструираните
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събития в автобиографичен план, неволното им модифициране и
фалшифициране (вж. Assmann 2006: 134 и сл.). Друг е въпросът, когато
умишлено миналото се премълчава или подменя. А. Асман привежда
един от станалите популярни примери с бивш нацист, който след 1945 г.
се превръща в достолепен учен, както и нашумелия случай с двойник на
жертва на Холокоста, написал „спомени” за живота си в
концентрационния лагер (случая Виркомирски), които подвеждат дори
истинските жертви (вж. Assmann 2006: 142 и сл.). Подобни хора или
общности се превръщат в акушери на собствената си памет, те нямат
скрупули сугестивно да прехвърлят информации от чужди
преживявания върху собствената си идентичност. Чрез подобна
сугестия дядото на Светльо, „осмосептемвриецът“ от романа на Динев
„Ангелски езици”, разказва на учениците от класа „спомените” си на
„участник
в
партизанското
съпротивително
движение”.
Опортюнистичното обсебване на чужди биографии (“изпирането на
биографиите”), какъвто е случаят с Диневия герой, академично се
окачествява като патология на идентичността с цел прикриване на
престъпления и придобиване на признание при липсващо основание за
това (вж. Assmann 2006: 148 и сл.). Посочените примери, както и
многобройните описани от Троянов случаи в литературните репортажи
„Кучешки времена. Революцията менте 1989”, показват в екстремен, но
същевременно реалистичен вид манипулируемостта на спомена като
конструктор на минало и настояще. Често сме готови мълчаливо да се
подчиним на механизма на паметта да моделира спомена с цел
изграждане на желания от нас образ на света и на самите нас в
настоящето. Това, което не се вписва в тази стратегия на паметта,
трудно влиза в спомена и в разказа за него. Не е рядкост, от друга
страна, моделирането на паметта да става под натиска на общността
миналото да се нагоди към актуалните условия, да се контролира от
настоящето. При радикална смяна на обществената система, при смяна
на поколенията, както и при промяна на външната политика на една
държава автоматично се включва механизмът на смяна на рамката,
която определя отношението към миналото (вж. Assmann 2006: 166 и
сл., 176). Миналото може да се преценява от гледна точка на самото
него само ако се откажем от намерението да го използваме в
настоящето. В обратния случай би било налице едно непрекъснато
настояще. Както твърди Мартин Валзер, изображенията на миналото „са
всъщност информации за настоящето” (Walser 1988: 76 и сл.).
Паметта не е просто място за съхранение на спомените, тя е
топос на конструктивна работа в процеса на формиране на
идентичността. В немския език Er-innern означава връщане към себе си,
към своето Аз.
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В психологически смисъл се различават два вида памет:
Съзнателната, активната памет (аз-памет, Ich-Gedächtnis)
се активира и организира от целенасочен съзнателен процес на
спомняне на определени събития от живота на индивида и е свързана
предимно с разказа, словото. Съзнателната памет се подразделя
съответно на семантична и епизодично-автобиографична памет.
Семантичната памет обхваща съждения, които не са свързани с
определено време и определен контекст (например, че Земята е кръгла).
Епизодичната памет включва събития, поместени в определено време,
пространство и социокултурен контекст (като първия учебен ден).
Семантичната памет е емоционално неутрална, епизодичната е афектно
натоварена (вж. Erll 2011: 96).
При предсъзнателната, психосоматичната, пасивната (менпамет, Mich-Gedächtnis) различни топоси, предмети, възприятия (мирис,
тон, допир, гледка, вкус) извикват у спомнящия си скрити, дремещи
спомени (имплицитни диспозиции). Тази памет не може съзнателно да
бъде организирана. С отдалечеността ѝ от манипулиращото съзнание се
обяснява и нейната автентичност (вж. Assmann 2010: 266-272). Троянов
и Динев литературно инсценират този вид памет, концентрирайки
вниманието върху човешките възприятия и човешкото тяло като медиум
на паметта.
Към предсъзнателната памет трябва да се добави недостъпната
несъзнавана памет, дълбоко заключена в нас. Това са често
травматични, болезнени или срамни спомени, които се изтласкват в
несъзнатото и без преработването им (чрез терапия) не могат да бъдат
извадени наяве (вж. Assmann 2006: 23 и сл.).
Съзнателната памет може да се отъждестви с магистрала (Bahn),
предсъзнателната памет – със следа (Spur). Предсъзнателната памет е
много по-трайна и достоверна. Тя е физически инкорпорирана; подобно
на фотографска плака тя запечатва дълбоко криптирани спомени, за
разлика от първия тип памет, която обикновено се опира не на спомена
за определено събитие, а на многократно повтаряния съзнателен разказ
за него. Съзнателната памет е опосредствана, а много често и
манипулирана от филтъра на езика и на съзнанието (вж. Assmann 2006:
122 и сл., 128 и сл.).
От гледна точка на времевия обхват Алайда и Ян Асман
различават две форми на паметта: комуникативна и културна.
Комуникативната (биографична, епизодична) памет е първата
от двете форми на паметта, дефинирани според времевия обхват
(втората в тази двойка е културната памет, вж. Assmann 1999: 36). Тя
може да бъде индивидуална и колективна и обхваща спомените,
отнасящи се до близкото минало. Индивидуалната комуникативна
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памет е автобиографична, но всъщност, както пояснява Халбвакс, един
напълно самотен човек не би могъл да има спомени, тъй като паметта е
резултат на социално и културно взаимодействие. Тя възниква в среда
на пространствена близост, на общи условия на живот и на споделяне на
житейския опит с други членове на общността при активно
взаимодействие с тях. Паметта е и поколенчески обусловена. В нея се
включват и спомените за събития, които човек сам съзнателно не е
преживял, въпреки че е техен съвременник. За тях той научава от други
хора (формира памет под наем). Т.е. автобиографичната памет си служи
с много по-обемната социална памет, за да попълни своите бели петна;
и обратно, тъй като автобиографичната памет е много по-детайлна от
схематичната социална памет, тя се оказва вид подробно допълнение на
твърде обобщената социална памет (вж. Halbwachs 1967: 35 и сл.).
Индивидуалната комуникативна памет възниква в рамките на 3-4
поколения (80 години) и си отива с тяхната смърт, което я дефинира
като относително краткотрайна. Поколенията на децата и внуците
усвояват само част от фамилната памет. Малки отрязъци от
индивидуалната памет могат да се артикулират в езика, голяма част от
нея „дреме” (в предсъзнателни, несъзнати спомени) и чака да бъде
събудена от определени фактори в настоящето. Със смъртта на
носителите си индивидуалната памет отстъпва място на нова памет,
която не е основана на директно междуличностно взаимодействие, а на
посредничество чрез медии (екстернализирана и медиатизирана памет),
предимно чрез писмено фиксиране (архиви, литература, предмети и т.
н.). Така се появява колективната памет. Тя представлява
социализиране на спомена, преминаване от полето на индивидуалното
(спомен, Еrinnerung) в полето на колективното (памет, Gedächtnis). Taка
„личното” минало се трансформира в част от колективното минало (вж.
Wischermann 1996: 15), субективният спомен за миналото се дистанцира
и се обективира в колективната памет (вж. Haas 1996: 33). Колективната
памет не е спомен, тя е конструкция (метафора, образ), която се
изгражда в употреба на принципа „това е важно, трябва да се помни“.
Претенцията ѝ да бъде „истина” за миналото е фикция, но в качеството
си на поле на различни (хетерогенни) интерпретации тя създава
предпоставки за приближаване до истината за миналото (вж. Знеполски
2001: 215).
В недемократичните режими колективната памет се управлява и
контролира (притежава) отвън, отличава се със силно унифициране или
деформиране и служи за легитимирането, респ. делегитимирането на
определени властови системи и обществени структури (политическа
(зло)употреба с паметта) (вж. Знеполски 2001: 215). Колективната памет
в условия на диктатура създава митовете и идеологемите,
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предназначени да крепят тази диктатура, да манипулират и блокират
паметта (вж. Assmann 2006: 30, 202). Няма диктатура, която да не владее
и контролира паметта. Много често историческите събития или се
игнорират, когато са неудобни за актуалната конюнктура, или се
инструментализират в нейна услуга. (Петер Новик твърди, че
инструментализирането е характерно не само за диктаторски режими, а
за всяка колективна памет, вж. Novick 2003: 9). За злоупотреба с
паметта става въпрос когато например саможертвата или жертвата на
личности и общности се използва с пропагандна цел – така е например в
случай с обобщаването на освободителните борби в историята на
България под шапката на комунистическия идеал, така е винаги, когато
настоящето експроприира миналото с користна цел: „миналото да се
опише така, че да пасва на настоящето” (Rosenberg 1997: 11), да го
легитимира.
Важна, отблокираща паметта функция имат според Гюнтер Грас
литературата и изкуството като цяло, тъй като чрез тях индивидуалната,
алтернативната памет става част от социалната памет (вж. Grass 2000).
Политическата промяна от 1989 г. отприщва бента на блокираната
памет, в същото време други конкуриращи събития, персонажи и
ценностни ориентации започват да потъват в зоната на забравата (вж.
Знеполски 2001: 223). Колективната памет е гъвкава в периоди на
трансформация и много често следва конюнктурни политически
тенденции. В този смисъл се говори и за политическа памет (вж.
Assmann 2006: 37). Тъй като нацията според Ренан има не само тяло, но
и душа, която много често извиква в паметта спомени за героично
минало, за велики мъже, за славни битки, се говори и за емоционална
памет, чиято цел, наред с формирането на национална идентичност, е да
превърне паметта за определени исторически събития в митове,
упражняващи хипнотизиращо въздействие посредством символи като
паметници и исторически места (вж. Assmann 2006: 38 и сл.).
Не расата, не езикът, не религията, не географията са основните
съставни части на големите групови идентичности като нациите – в
една и съща нация могат да битуват различни раси, да се говорят
различни езици, да се изповядват различни религии, да се преминават
географски граници. Това, което е общо за всички представители на
една нация, е колективната памет за миналото, за неговата слава и
позор. Позорът обаче много често се подминава, тъй като не той, а
триумфите и страданията от несполуките в историята задължават и
съхраняват общата воля да се запази в настоящето паметта като
наследство за идните поколения (вж. Renan 1993: 308 и сл.).
Колективната памет формира различни общности (семейство,
род, поколение, етнос, нация, култура) в трите си измерения:
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материално – чрез медиите на паметта като ритуали, текстове,
паметници, музеи; институционално – чрез публичните институции,
съхраняващи и предаващи знанието – училища, университети, научни
институти, издателства, министерства на науката и културата; ментално
– чрез идеи, мислене. Особено място във възстановяването и
поддържането на паметта заемат историческите места (топоси на
паметта), защото човек трябва да посети тези места, за да се възползва
от свързаната с тях памет.
Наред с официалната колективна памет съществуват
алтернативни (партикуларни) памети, характерни за отделните
субкултури, така че всеки индивид е носител на няколко вида
колективна памет, на белези на различни видове идентичност (вж. Erl
2003: 42). Историците са изправени пред проблема за несигурните
граници между индивидуална и колективна памет, от една страна, и за
невъзможния консенсус в полето на колективната памет, от друга
страна (вж. Знеполски 2001: 209). Собственото минало човек може да
обхване едва чрез неговите медиални образи в разказите-свидетелства в
слово, картина и звук, чрез изображенията в сферата на изкуството, чрез
създадените символи и действащите ритуали, чрез пътуванията до
исторически места. Чрез медиираното представяне на индивидуалните
спомени
става
възможна
не
само
колективната,
но и
трансгенерационната памет, която не позволява да изчезнат от
полезрението важни събития (вж. Assmann 2006: 214). Подобно на
кръговрата в природата паметта повтаря в разказите, символите и
ритуалите тези събития, които иначе биха се загубили в линеарната
безвъзвратност на времето.
Културната памет
се откъсва от комуникативната
съотнесеност с живота, от живия спомен и се превръща в канонично
запаметено съдържание, в консервиран спомен (вж. Halbwachs 1985a:
263). Културната памет е културна, защото може да се реализира само
институционално или артефициално; тя е памет, защото функционира
по отношение на обществената комуникация по същия начин, по който
функционира индивидуалната памет по отношение на съзнанието (вж.
Асман 2001: 23). Културната памет се опира на институции и медии, на
множество масмедийни репрезентации и художествени превъплъщения,
които могат да се тълкуват и усвояват по различен начин. Тук не
доминира
нито
индиосинкразията
или
хронологията
на
индивидуалната комуникативна памет, нито принудителната
унификация на колективната комуникативна памет, тук доминира
полифонията на различни гледни точки, изразни средства
и
тълкувания (вж. Assmann 1999: 36). Докато колективната памет се
основава на политически мотивиран избор, културната памет се
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противопоставя на тесногръдието на политическата конюнктура.
Културната памет трудно може да бъде унифицирана, но в
диктаторските режими тя често бива инструментализирана за
политически цели.
Възможността за плурализъм на гледните точки и на
тълкуванията в културната памет я прави обект на превъплъщения в
изкуството и в частност в литературата. Основен компонент на
културната памет са ритуалите, които представляват „форма на
съхраняване и възпроизвеждане на културен смисъл (семантична
памет)“. Същото се отнася и за предметите, „ако те насочват не само
към целесъобразност, а към смисленост: символите, знаците,
паметниците, надгробните плочи, храмовете, идолите” (Асман 2001:
20). От особено значение за културната памет са езикът и писмеността.
Културната памет до голяма степен се покрива с онова, което в
предписмените общества циркулира устно като смисъл в социалната
общност. Едва с възникването на писмеността се появява възможност за
самостойност на културната памет и за нейното излизане от сферата на
групата, за препредаването ѝ във времето. Културната памет се
подхранва от традицията, но не се покрива с нея. Само така могат да се
обяснят прекъсванията, конфликтите, иновациите, реставрациите,
революциите. Това са пробиви отвъд, връщане към забравеното,
възстановяване на изтласканото поради манипулация, цензура,
автоцензура, унищожение, пренаписване и подмяна.
Полярността между комуникативната и културната памет би
могла да се отъждестви с полярността между делника и празника,
светското и сакралното, ефимерното и трайното, частното и общото,
течното и твърдото. Участието на групата в комуникативната памет е
дифузно: едни знаят повече, други по-малко, паметта на старите
обхваща по-големи отрязъци от време от паметта на младите. Няма
обаче специалисти и експерти по това неформално съхраняване на
паметта, макар отделни индивиди да си спомнят по-добре от други.
Културната памет има винаги своите специфични носители – шамани,
бардове, свещеници, учители, художници, писатели, учени,
упълномощени да помнят. Основната отлика на културната памет
(спрямо комуникативната) е нейната оформеност и церемониалност.
Културната памет се крепи на обективации, в които смисълът е внесен в
стабилни форми (вж. Асман 2001: 57). Следователно на опозицията
комуникативна памет – културна памет в календарен аспект съответства
опозицията делник – празник, а в социологически аспект неин паралел е
опозицията знаещ елит – културна общност. Ян Асман (вж. Асман 2001:
48-54) предлага следния модел на различията между комуникативната и
културната памет:
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Комуникативна памет

Културна памет

наратив в рамките на индивидуални
биографии
възникнал в ежедневието без особена
структура
жив спомен в органичната памет

наратив от абсолютното минало
структуриран, кулминиращ в
празника
възкресен спомен в слово, образ, звук,
танц, ритуал

Обхваща 80 – 100 години,
3 – 4 поколения

абсолютно минало

носители на паметта –
свидетели в настоящето

специализирани носители на паметта
(медии, институции)

Според Астрид Ерл, която ревизира и актуализира някои тези от
теорията на Ян Асман за комуникативната и културната памет,
определението в термина културна памет трябва да се разглежда
условно, тъй като културна тук се употребява не в широкия смисъл на
култура (комуникативната, всекидневната памет е също вид културна
памет
с
по-близък
исторически
хоризонт).
Същевременно
комуникативната памет не е обвързана единствено с устното
препредаване на спомени в рамките на няколко поколения, за нея
съществуват и писмени свидетелства. Астрид Ерл обръща внимание и
на взаимопроникването между двата типа памет: съществуват събития
от близкото минало, като например диктатурата на националсоциализма
и холокоста, които се числят едновременно и към двата вида памет. От
друга страна, текстове като Библията и Омировата „Одисея“ не винаги
се възприемат само като основополагащи артефакти в исторически,
религиозен и културен план; много често посланията им се свързват с
конкретен житейски опит в настоящето и следователно те са
посредници на комуникативната памет (вж. Erll 2011: 128-132).
Изследваните литературни текстове тематизират феномени от
близкото минало (комуникативна памет), както и отношението на
българите към далечното минало, към основополагащите разкази на
българската история и идентичност (културна памет).
Във връзка със селективността и контингентността на културната
памет Ян Асман определя два модуса. Единият е модус на
потенциалността – архив на събраните текстове, фотографии, образи,
ритуали (Ницще го нарича история) (вж. Nietzsche 1962). Другият е
модус на актуалността – актуализираната памет и нейните медии в
определено настояще (Ницще го нарича история, вж. Nietzsche 1962).
На тези два модуса отговаря разделението на Алайда Асман (Assmann
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2004) между архивна (необитаема) и функционална (обитаема) памет.
Разликата е в начина на съхранение – архивната памет разполага с
архивирани спомени, функционалната – с живи. В предписмената епоха
двата вида памет съвпадат. Архивната памет предполага селекция и
фиксиране на определен тип спомени. Това, което забравяме, са
спомени, за които сме загубили паролата, и които при случай отново се
завръщат като живо минало. Т. е. това, което в определен момент излиза
от полезрението на колективната памет, защото е отречено и отхвърлено
от конюнктурата, не е изцяло загубено. То се съхранява под формата на
материални следи и след време, в по-късни епохи, излиза на
повърхността, получавайки ново тълкувание. Следователно архивната
памет съществува в модуса на съхраняването, консервирането,
подреждането,
каталогизирането
на
спомените
в
архиви;
функционалната памет съществува в модуса на селекцията,
препредаването и усвояването на спомените от страна на индивида и на
групи от индивиди. Архивната памет е пасивна, функционалната памет
е активна. Институциите на архивната памет са архивите, библиотеките,
музейните хранилища, произведенията на изкуството; институциите на
функционалната памет са семейството, училищата и университетите,
театрите, концертните, изложбените и музейните зали, паметниците,
празничните ритуали. Функционалната памет не позволява спомените
да „замлъкнат”, в нея те се поддържат живи; в архивната памет има
дистанциране от спомените и осъзнаване на тяхната другост. Но
разделението между функционална и архивна памет не изключва
преминаването на границата между тях и от двете страни. За
обновяването и критичното релативиране и коригиране на
функционалната памет дори е здравословно елементи от нея, загубили
актуалност в настоящето, да преминават в архивната памет; в същото
време определени индивидуални или обществени интереси активират от
архивната памет спомени, придобили стойност в настоящето. Toва
междинно състояние се обозначава с понятието латентна памет (вж.
Assman 2010: 22). Динамичното взаимодействие между двата типа
памет формира комплексния характер на културната памет, основаваща
се на смяната на спомен и забрава, на обмена между свое и чуждо,
настояще и минало, съзнато и несъзнато, манифестно и латентно (де- и
ресемантизиране на паметта, вж. Lachmann 1993: XVII-XXVII).
Функционалната памет конституира големи културни общности
като държави и нации чрез идентичността, която създава в контекста на
определен образ за миналото. Архивната памет не произвежда
идентичност, нейният корпус включва всички възможни гледни точки
към миналото, затова я наричат още „памет на паметите” (вж. Assmann
2010: 134). Без архивната памет функционалната се превръща във
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фантасмагория; без функционалната памет архивната се оказва
механичен сбор от информации, които не произвеждат смисъл и
идентичност (вж. Assmann 2010:143).
Минало, история, памет
Историята представлява интерпретация на миналото, много често
пречупена през конюнктурния пропаганден филтър на дадена
идеология. Така миналото се превръща в оръжие, в инструмент за
политическа власт, а недопускането на историческия плурализъм, на
различни интерпретации за миналото е диктатура (вж. Krasnodebski
2008: 10). В инструментализирането на историята се крият и корените
на национализма.
Паметта за случилото се в миналото не е идентична със самото
случило се (историята), тъй като съществуват алтернативни памети за
едно и също събитие, а и самата памет включва много голяма доза
субективност на преживяното. Историята е една, колективната памет за
нея е многообразна, в зависимост от свързаността ѝ с определена група
или общност (вж. Traverso 2007: 7; Halbwachs 1967: 71). В същото време
обаче историческата наука е плод на колективната памет, така че
противопоставянето между история и памет е толкова неуместно,
колкото и тяхното отъждествяване. Историята може да се сравни с
архивната, с необитаема памет, а паметта за миналото – с
функционалната, с обитаемата памет. Историята е фонът, дълбинната
структура, където се разгръща паметта (вж. Assmann 2010: 133 и сл.).
Обобщено, опирайки се на теориите на Ницше и Нора, Алайда
Асман (вж. Аssmann 2006: 133) извежда основните разлики между
историята и паметта за нея така: докато историята е свързана с
определена хронолгия, паметта за миналото е свързана с определена
общност (група); докато историята обхваща общността отвън (с
обективност на фактите), паметта за миналото я обхваща отвътре (със
субективност на спомена), паметта селектира между спомен и забрава,
историята включва и спомена, и забравеното; докато историята очертава
различията във времето и пространството (разделя минало и настояще),
паметта очертава приликите, общото в спомените на групата и
общността (хвърля мост между минало, настояще и бъдеще).
Пример за широкомащабността на паметта за миналото в
сравнение с историята е изчезването на митовете с края на комунизма,
един от които е митът за антифашизма като институционализирана
идеология на комунизма. По време на режима героите на съпротивата
срещу фашизма се идеализират за сметка на жертвите на
комунистическия режим; и обратно – героите на съпротивителното
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движение се игнорират в края на комунистическата епоха, като на
преден план излизат жертвите на комунистическата диктатура.
Преплитат се два процеса – игнорираните в миналото жертви се
сакрализират, идеализираните в миналото жертви се игнорират в
настоящето. Примерът е красноречив за тълкуването на миналото
съобразно приоритетите на настоящето и за динамиката на
историческата памет, свързана отново с потребностите на актуалното
съвремие. Паметта за миналото се превръща в инструмент за правене на
политика не само в настоящето, тя предопределя и събития в бъдещето.
Не случайно политически лица като Саддам Хюсеин, Муамар Кадафи,
Ясер Арафат, Слободан Милошевич, Джордж Буш младши биват
квалифицирани от медиите и общественото мнение като диктатори с
опора върху паметта за Хитлер (вж. Traverso 2007: 12).
Паметта за миналото на отделния член на общността или на
група членове е уникална, тя не може да бъде обобщена, тя е истинна за
всеки от тях поотделно. Паметта няма нужда от верифициране за
разлика от историята като наука, която документално доказва своите
(хипо)тези. Отделният човек и отделната общност просто си спомнят за
дадено събитие по определен начин. Паметта обаче се променя в
резултат на промените в настоящето, натрупания житейски опит,
размисъла. Затова историята като наука се стреми не да се освободи от
паметта, но да се дистанцира от нея, в някои случаи да скъса с нея, за да
е в състояние да обозре многобройните алтернативни гледни точки към
миналото (вж. Traverso 2007: 16). Например в научния дискурс
историята анализира по един начин снимки на концлагеристи от Белене
– на преден план в него излизат фактите, защото академичният фокус е
върху условията, при които възниква дадено събитие. Паметта за
същото това събитие обема много повече от фактологията, описвана от
историята. Паметта за престоя в Белене включва образи, гласове,
шумове, миризми, емоции, страх, кошмари, които няма как да бъдат
емпатично уловени в историческия дискурс. Паметта в определени
случаи се еманципира от езиковото представяне на събитието в разказа
на науката история и го надхвърля по мащаб, защото историята
представлява поглед отвън към миналото, паметта включва и погледа
отвътре.
Паметта в своето развитие преминава през няколко етапа: етап на
случване на събитието, често поврат, дълбока промяна, травма; етап на
изтласкване от съзнанието (амнезия); етап на връщане на
изтласканото събитие (анамнеза). Последният етап понякога е свързан
с обсесивна памет, с интензивното спомняне на дадено събитие, но
може да се прояви и като игнориране и потискане на паметта за него.
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Траверзо привежда показателни примери за специфичната
динамика на паметта. Например в случая с арменския геноцид има не
само потискане, но и отказ от паметта за него в Турция, където е силeн
споменът за Османската империя. От друга страна, паметта за
пролетарската революция се оказва подчертано, догматично, арогантно
силна по времето на комунистическата епоха в СССР и Източна Европа,
но бива отслабена, дори преминава в нелегалност по време на
перестройката; след 1989 г. тя е стигматизирана, а в някои случаи и
криминализирана – само мисълта за революция автоматично извиква
асоциацията за тоталитаризъм, терор и мракобесна идеология (вж.
Traverso 2007: 38 и сл., 47 и сл., 103). Паметта за антифашисткото
движение според Клаудио Павоне се институционализира в идеология
на комунизма и от борба за национално освобождение на народите по
време на Втората световна война се превръща в борба на класите, а
някъде и в гражданска война. Претенцията на комунистическите партии
в бившите социалистическите страни e за монопол върху цялата
история на тези страни, а провъзгласяването на комунистите за жертви
на националсоциализма и за основна съпровителна сила срещу него е
съпроводено с домогване до тотален властови контрол от страна на тези
партии в Източна Европа след края на Втората световна война.
Антифашистката съпротива се превръща в държавна доктрина и в
основна идеология в страните от Съветския блок. Комунистическата
власт има претенцията да бъде наследник на милионите жертви на
националсоциализма, потискайки факта, че в съпротивата участват
представители на много и най-различни слоеве на обществото –
социалдемократи, християндемократи, консервативни сили, ционисти,
религиозни общности и т. н. В този смисъл антифашизмът като обект на
историческата памет е, от една страна, предупреждение за опасността от
повторение на зверствата на националсоциализма. Антифашизмът,
превърнат в идеология, от друга страна, е базата за справяне с
вътрешните и външните врагове на социализма – за „фашист” и
„фашистки” се обявяват всеки инакомислещ и всичко, което не отговаря
на правилата на новата диктатура (вж. също Leo 2009: 38 и сл.).
Следователно антифашизмът в рамките на комунистическата идеология
не е критично преосмисляне на миналото и на паметта за него, той е вид
легитимация на новата власт за наложената от нея по недемократичен
път промяна на отношенията на собственост, смяна на елитите и
партиен монопол (вж. Daskalov 2007: 520). В условията на
комунистическата диктатура дебатът за антифашизма подменя
всъщност истинския дебат за реалностите в съвремието. Троянов и
Динев се спират обстойно на темата антифашизъм, конкретно на
проблема за активните борци против фашизма и капитализма.
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Подобно
на
паметта
за
антифашистката
съпротива
комунистическата власт монополизира и борбата за мир, и то на фона на
открито експанзионистичната политика на армиите от Варшавския
договор по време на антикомунистическите въстания в ГДР, Унгария,
Чехословакия и Полша. И Троянов, и Динев говорят за това. Те
литературно вграждат и темата за военизираното възпитание на младото
поколение в социалистическа България чрез училищата и всеобхватните
масови организации. Паметта за социализма като „единствен стожер на
световния мир” в разрез с „империалистическия милитаризъм” не
включва обаче по никакъв начин такъв важен елемент на мира като
спазването на човешките и демократичните права в страните от Източна
Европа.
Паметта за Холокоста, табуизирана в Германия в ерата на
Аденауер, размразена по време на събитията от 1968 г., понастоящем е
сакрализирана в своята единственост и неповторимост и приема
формата едва ли не на универслна религия. Това, според Новик, е
възможно поради силния статут на еврейството в американското
общество, което издигна в Америка музей на Холкоста, но не удостои
със същата памет избитите индианци и жертвите от Хирошима,
Нагазаки и Виетнам (вж. Novick 2003).
Това са все примери за динамиката на паметта в условията на
променящи се обществени системи и на смяна на елитите. Общото
между тях е т. нар. „свръхпамет”, („übertriebene Erinnerung”) –
предпоставка за музеализирането и балсамирането на паметта, за
злоупотребата с нея, при което тя загубва критичния си потенциал и се
превръща в апология на конюнктурни политически доктрини (Traverso
2007: 71). Всичко, срещу което чрез злоупотреба с паметта се
противопоставя комунистическият идеал – потисничество, неравенство,
господство и експлоатация на човека, скоро се превръща в негова форма
на съществуване.
Механизми на функциониране на културната памет
Културната памет има за цел чрез повторяемостта на
ритуалите и празниците и чрез възстановяването на техния смисъл да
посредничи между индивидите и поколенията при предаването на
идентифициращото знание и по този начин при възпроизвеждането на
тяхната културна идентичност. Този процес осигурява непрекъснатост
на културната памет (вж. Асман 2001: 55).
Тъй като културната памет не се наследява биологически,
функционирането ѝ трябва да се поддържа културно при прехода от
поколение към поколение. Механизмът на тази мнемотехника включва
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три компонента – съхраняване на спомена, реактивиране на спомена и
предаване на смисъла му на следващите поколения. Както отделният
индивид с помощта на своята памет си създава лична идентичност и
съумява да я съхрани и развие във времето, така и групата може да
възпроизведе груповата си идентичност чрез паметта. Разликата е в
това, че груповата памет няма невронална основа. Тя е заменена от
културата: комплекс от идентифициращо знание, което се обективира
чрез символни форми (топоси на паметта) като митове, песни, танци,
поговорки, свещени текстове, картини, знаци, местности, ритуали. В
същността на ритуала е заложено да възпроизвежда съществуващия
обряд не само като технология, но и като смисъл, по възможност без
никакви отклонения. Смисълът остава жив именно чрез това
реактивиране. Пример за такова възстановяване не само на формата, но
и на смисъла на ритуала е приемането на християнското причастие
(хлябът и виното като символ на спасението Христово).
Тъй като културната памет е относително константна, но светът
на хората постоянно е подложен на промени, съществува дистанция
между установената памет и променливата действителност. Тя може да
се преодолее само чрез тълкуване, което се превръща в централен
принцип на процеса на спомняне. Тълкуването е жест на спомена,
тълкувателят – притежател на спомена, будител на забравената истина
(вж. Асман 2001: 94).
Кохерентността на културната памет се реализира чрез
ритуалната кохерентност в дописмените култури и чрез текстуалната
кохерентност в писмените култури. Ритуалната кохерентност, основана
на повторение, изключва вариациите; текстуалната кохерентност
допуска вариации, дори ги стимулира. На пръв поглед това е алогично:
очаква се обратното, по-скоро в света на устната традиция да бъдат
допускани вариации, защото устните текстове не са фиксирани и всяко
изпълнение видоизменя по свой начин текста, докато в писмената
култура текстът веднъж завинаги е фиксиран и няма как да бъде
променен. Това се отнася обаче само за повърхнинната структура на
текста, не и за неговия смисъл. В света на устната традиция
иновативният потенциал на текстовете е незначителен. Те се съхраняват
в културната памет само тогава, когато изразяват познати неща. В света
на писмената традиция е тъкмо обратното: присъщи на писмената
култура са вариативността и иновцията, тъй като писменият текст се е
откъснал от личността на певеца в устната култура и при всеки прочит
актуализира различен смисъл. Вариативността и иновацията са
характерни особено силно за художествените текстове и се самоналагат
от характера на поетическото пречупване на света в езика и личността
на твореца. Следователно едва чрез писмеността носителите на
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културната памет могат да се отнасят към нея критично от дистанцията
на времето и придобиват свободата за собствен принос (вж. Асман 2001:
95-99).
Основополагащите (фундаменталните) истории се наричат
митове. Става дума за трнсформацията на комуникативната памет за
миналото в основополагаща история, в мит, в неотменима част от
културната памет. Митът е история, която хората разказват, за да си
изяснят нещата за себе си и света, това е истина от висш порядък, която
поставя нормативни претенции и притежава формираща и
мобилизираща сила. Според Ернст Касирер митът много често не се
интересува от историческите факти. Силата на неговото въздействие се
корени в начина, по който си спомняме (модус на паметта), а не в това,
което си спомняме (обект на паметта). Начинът, по който си спомняме,
превръща обективната история в мит. В отношението мит – история
първичното е митът, историята следва мита. Един народ опознава
историята си посредством митологията за нея, а не обратното (вж.
Cassierer 2001: 6, 2002: 40).
Названието мит в никакъв случай не оспорва реалността на
събитията (в случая мит не означава нещо нереално), а подчертава
тяхната задължителност като нещо, което в никакъв случай не бива да
бъде забравено
и което е основополагащо за бъдещето и за
формирането на общностната идентичност (вж. Асман 2001: 74 и сл.).
Основополагащи разкази за българската идентичност са разказите за
Средновековието,
Златния
век
на
Симеон,
Възраждането,
Освободителните войни през XIX в., Опълчението, Освобождението от
1978 г., Балканските войни в началото на XX в. и др. Митът е
запаметеното значимо от историята. Само значимото минало се
запаметява, само запеметеното минало е значимо. Запаметяването е
семиотизиращ акт, който осмисля миналото.
Митът изпълнява две функции. Първата е основополагаща –
митът поставя съвременното развитие в светлината на историята, която
позволява настоящето да изглежда смислено, необходимо, в някои
случаи непроменимо. Втората функция е контрапрезентна – митът
подчертава липсващото, изчезналото, изгубеното, изтласканото в
периферията и помага да се осъзнае противоречието на миналото
спрямо социалната и политическата действителност на съвремието.
Подобни случаи се означават като „контрапрезентна памет” (G.
Theissen) и „анахронни структури” (M. Erdheim) (вж. Асман 2001: 2223). Тази функция на мита, за разлика от първата, не осмисля
настоящето, по-скоро обратното, то се разтърсва из основи или поне се
релативира чрез сравнението с миналотото (вж. Асман 2001: 77).
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Всеки основополагащ мит може да се превърне в
контрапрезентен. Следователно характеристиките основополагащ и
контрапрезентен не са присъщи на самия мит, а определят какво е
неговото значение за настоящето. Тази ориентираща и формираща сила
на мита се нарича митомоторика. При непълноценно преживяване на
настоящето контрапрезентната митомоторика може да предизвика
промяна, например в условията на чуждо владичество, диктатура и т. н.
Именно тогава митовете поставят настоящето под въпрос или обратно –
настоящето поставя митовете под въпрос, след което може да последва
прелом в една или друга форма (революция, преврат, промяна) (вж.
Асман 2001: 78).
От огромно значение е в какъв контекст е разположен митът като
основополагащ разказ, с какви други митове се свързва той: разказът за
дядо Иван като освободител на българския народ от османско
владичество придобива един смисъл в контекста на мита за Русия като
„двоен освободител” и друго значение в контекста на българската
народопсихология във връзка с очакванията, надеждите или илюзиите
за спасението, което трябва да дойде отвън. В този смисъл според
Роланд Барт митът стои „извън времето” (цит. по Wodianka 2005: 221).
Митът е удобен за тоталитарните системи, тъй като не търпи
многозначност, образите и разказите в рамките на мита се превръщат в
непоклатими символи със силен сугестивен и афективен заряд.
Митовете рязко разграничават едно историческо събитие от
конкретните условия на неговото възникване и така се превръщат във
вечни истории извън рамките на конкретна историческа епоха.
Трайното си значение митовете получават чрез присъщата им доза
преекспониране. Наред с историческия въпрос (какво се е случило?) се
поставя въпросът за мнемотехниката (как си спомняме за случилото
се?). В случая история и памет се противопоставят, паметта в митовете
служи много често на политическата конюнктура и на нейните властови
интереси (вж. Асман 2006: 40 и сл., 44). Но трябва да се прави разлика
между митологизирането, инструментализирането на историята
(злоупотребата с историята) от страна на властимащите структури в
която и да е историческа епоха и основополагащите митове на
историята (Gründungsmythen), които съставляват канона на историята.
Отделен въпрос е, че понякога канонизирането на историята е
предпоставка за злоупотребата с нея.
В анализираните произведения
по литературен път се очертават описаните две функции на мита, като
акцентът е върху манипулирането на основополагащите разкази за
целите на комунистическата идеология.
Онази форма на културна памет, при която съдържанието е
останало във висша степен задължително, а формата е окончателно
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установена, се дефинира като канон. В канона нищо не бива да се
добавя, да се отнема, да се променя; канонът се отнася до идеала за
нулево отклонение в поредицата от повторения (ритуални или
текстови). Близостта до това, което се определя като ритуална
кохерентност, е очевидна, следователно би могло да се каже, че канонът
е продължение на ритуалната кохерентност със средствата на писмената
традиция. При канона не става дума за естествени норми, а за вид
регламент, идващ отвън или отгоре, много често чужд на собствените
системи от правила за социална комуникация и поради това изключващ
субективни и автономни дискурси. Позовавайки се например на
сталинисткия канон за социалистическия реализъм, държавният
авторитет в лицето на цензурата ограничава инакомислещите, в
частност хората на изкуството. Позовавайки се на „канона на чистия
разум”, мисленето отказва да се подчинява на опекунството на
държавата и религията. Първият канон е основан на принципа на
културната хетерономия, който подчинява отделните сфери на
културната практика на една идеология, на една догма, вторият канон е
основан на принципа на културната автономия, който стимулира
обособяването на различни дискурси в рамките на общата цялост. И в
двата случая нормите са канонични, но в първия те са авторитарни, във
втория са рационални.
Всяко време има своя канон. За разлика от традицията, която е
отворена за постоянен приток на нови познания, канонът е затворен,
непроменяем, в известен смисъл сакрален. Който се подчинява на
канона, се отказва от казуистичната гъвкавост (лавиращо действие в
различни ситуации), чийто резултат е реканонизацията.
Канонът е принцип за създаване и укрепване на колективната
идентичност, която е основа за индивидуалната идентичност. Той
създава връзка между колективната и индивидуалната идентичност.
Канонът представлява по този начин целостта на една общност с
нейната ценностна система. В този смисъл от съществено значение е
метафората за канона като „отвес”, която идва от архитектурата
(етимологично канон означава ‚отвес‘, който подравнява и осигурява
идентичност). Канонът постулира човека като архитект на своята
действителност, на своята култура, на самия себе си. И тази постройка
претендира за стабилност (вж. Асман 2001: 101-128).
В областта на художествената литература процесът на
канонизиране се изразява в институционализирането (например в
учебните планове и в програмите на културните институти) на
определени литературни произведения, на отделни пасажи и цитати
като базисни за формирането на колективната памет и на колективната
идентичност, от една страна, и в маргинализирането (цензурирането) на
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други литературни текстове, неотговарящи на актуалната политическа
конюнктура (вж. Erll 2011: 183). В този смисъл коментираните в
изследването художествени произведения не се вместват в канона, до
голяма степен те са маргинализирани въпреки преводите на български
език поради анализираната по-горе липса на широк публичен дебат и
интерес към близкото минало на България.
Чрез културната памет човешкият живот придобива
двуизмерност и двувремевост, за разлика от комуникативната памет,
която принадлежи на едновремието. Ликвидирането на културната
памет, на основополагащите истории води до едноизмерност,
всекидневност на спомена. С оглед на това Х. Маркузе се обявява
против слушането на Бах от радиото в кухнята и продажбата на класици
в универсалния магазин. За Маркузе културната памет не е „заден план”
на комуникативната, а противоположност на нейната делничност,
културната памет е „въздух от друга планета”. Чрез културната памет
човек си набавя въздух в един свят, който му е станал твърде тесен с
реалността на „всекидневния живот”. Това се отнася и за спомена за
миналото. „Споменът за миналото може да допусне появата на опасни
прозрения, а установеното общество изглежда се страхува от
подмолните съдържания на паметта... Спомнянето е начин на откъсване
от даденостите, начин на посредничество, което за кратък миг нарушава
властта на даденостите. Паметта извиква в спомена минали ужаси,
както и минали надежди” (Маркузе, цит. по Асман 2001: 83 и сл.).
За унищожението на паметта при тоталитарното господство
говори още Тацит. Канцик тълкува думите му в смисъл, че диктатурата
разрушава езика, паметта и историята (или поне една част от тях), и
обратно, културната памет е освобождаващата сила срещу диктатурата.
В света на тоталитарната унификация паметта прави възможен „другия”
(алтернативния) опит и дистанцията спрямо абсолютизма на съвремието
(вж. Асман 2001: 84).
Анализираните конкретни литературни текстове са източник на
многобройни примери за алтернативни култури на паметта,
ориентирани срещу опита за унификация на колективната памет за
целите на тоталитарната идеология и практика.
Съотнасянето с миналото предпоставя, първо, съществуването на
свидетелства за него и, второ, съществуването на различия спрямо
настоящето (вж. Асман 2001: 29-32). „Всяка личност, всеки исторически
факт още с влизането си в паметта се превръща в поука, в понятие, в
символ; придобива смисъл, превръща се в елемент от идейната система
на обществото” (Halbwachs 1985а: 389 и сл.). Следствие на този процес
са превъплащенията (фигурите) на спомена. Тяхната специфика се
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определя от конкретната съотнесеност с пространството и времето, от
конкретната съотнесеност с някаква група и от възпроизводимостта.
Фигурите на спомена изискват да бъдат материализирани в
определено пространство и да бъдат актуализирани в определено време,
т.е. винаги са пространствено и времево конкретни, макар и не винаги в
географски и исторически смисъл. Празничният календар например
отразява колективно преживяното време, което не е географски и
исторически фиксирано. Спомените ни застигат като субекти на паметта
в места и във времена, които са различни от местата и времената на
спомняното събитие (вж. Langenohl 2005: 211).
Споменът се обвързва с обживяното пространство, което може
да бъде домът, селото, долината, градът, регионът, жилищният квартал,
религиозните храмове, паметниците (топоси на паметта). Към
пространството принадлежат още заобикалящият Аза предметен свят,
чието специфично подреждане придава чувството за продължителност и
стабилност (вж. Асман 2001: 36 и сл.), както и събития, институции,
социални практики (социални топоси). Освен физически пространства и
предмети топоси на паметта могат да бъдат т. нар. ментални (виртуални,
сакрални) пространства (mental maps, Hartmann 2005: 16) като представи
и понятия, символи, образи, произведения на изкуството (книги,
документи). Топосите на паметта могат да бъдат конструирани, но и
деструктурирани. Пример за двата противоположни процеса е родината
като страна на дедите и космополитизмът като деструкция на топоса
родина (вж. Damir-Geilsdorf 2005: 26, 42). Понятието родина и неговите
актуални дефиниции, както и други социокултурни понятия като
култура, идентичност, чуждост, миграция и т. н. са обект на
художествени размисли и при тримата изследвани автори.
В контекста на преосмисляне на комунистическата диктатура в
Източна Европа и в България в изследваните текстове топоси на
паметта от различен тип (пространствен, предметен, ментален,
социален) представляват борбата за мир, антифашизмът, лагерите,
Партията, Държавна сигурност, Съветският съюз, цензурата,
Димитровград, панелните жилищни квартали, празници като Девети
септември, Първи май и Осми март, НДК, синята и червената връзка,
социалистическото състезание, бригадата за социалистически труд,
героят на социалистическия труд, петилетният план, военната служба,
връзките, стоката под тезгяха и т.н. Топосите на паметта допълват
разказите на свидетелите на събития и хвърлят мост към времена, за
които си спомняме (вж. Sabrow 2009: 22). Пол Рикьор отбелязва, че
помним, респ. забравяме не самото отминало събитие, а неговия топос,
неговия смисъл и значение за настоящето (вж. Ricoeur 2000: 141).
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Особено
важен
медиум
на
паметта,
съотнесен
с
пространствеността, са архитектурните паметници и тяхното
оформление. Те свързват минало, настояще и бъдеще чрез различните
събития, чиито топоси представят, и чрез тълкуванията на тези събития
в различните епохи. Архитектурните обекти могат да модифицират
значението си за културната памет в различните периоди от историята –
пример за промяна на семиотиката е Берлинският Райхстаг, който се
свързва с диктатурата на Третия райх, а в българската културна памет с
Лайпцигския процес; в настоящето обаче Райхстагът е седалище на
парламента на водещата демокрация в Европа, като надстроеният
стъклен купол на днешния Бундестаг символизира новата функция в
демократични условия. Изследваните романи предлагат множество
примери за архитектурни дадености, които са носители на културната
памет в различни времена от българската история като църквата „Св.
Неделя“ – религиозен паметник, превърнал се в символ на
комунистическия терор преди и след Втората световна война, мавзолеят
на Димитров, градът символ на социалистическото строителство
Димитровград, панелните гета в българските градове, паметниците на
комунистическия режим. Характерно за архитектурата като медиум на
паметта е, че тя може физически да бъде заличена, което я свързва с
феномена на забравата.
Според Халперн и Кристи (вж. Halpern 1992: 2) съществуват три
представи за времето: линеарна, циклична и лиминална (епохална).
Принципно и трите представи в различна степен са характерни за
всички общества и култури: в развитите индустриални общества
доминира времето като права линия, водеща необратимо от миналото в
бъдещето (Западна Европа, Америка); в традиционно аграрните
общества преобладава представата за времето като цикъл (Източна
Европа, Азия); общества, в които от особена важност е лиминалната
представа за времето, се отличават с дълговременна памет и
непрекъснато връщане към миналото. Този тип отношение към
статичното, „замръзналото” време е характерен за историческата памет
и се въплъщава в паметници, архиви, музеи, в различните форми на
културната памет.
Как да се обясни лиминалната представа за времето на Балканите
и
специално
в
постсоциалистическите
общества?
Бързото
„европеизиране”, както и възприемането на западни ценности
представляват травматични изживявания за тези общности, следствие от
които
е
политическата,
икономическата,
но
предимно
психологическата и културната криза. Кризисното състояние
неминуемо води след себе си появата на регресивни митологии и
идеологии, връщане към миналото и „корените”. За хора, чието
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настояще и бъдеще не разкрива кой знае какви перспективи,
алтернатива представляват глорифицирането на миналото и
етническото самосъхранение (вж. Höpken 1993). По този начин
миналото определя, завладява и обсебва настоящето. Миналото се
превръща в митологема извън времето, хората говорят за събития
отпреди векове така, като че ли са се случили вчера, защото на преден
план излизат не обективната хронология и свързаните с нея исторически
обстоятелства, а генеалогията и култът към предците (вж. Roth 1995:
37). Този вид говорене за миналото може да се сравни с акапелно пеене
– липсва хорът, липсва общественото мнение като коректив. Подобно
обръщане към миналото няма познавателни цели, а е начин да се
компенсират дефицитите на настоящето.
Връщането към миналото и неговото преекспониране като
компенсаторна реакция спрямо дефицитите на настоящето и
безперспективността на бъдещето е предмет на литературно
пресъздаване и при тримата изследвани автори.
Културите на паметта се градят върху формите на съотнесеност с
миналото, а миналото възниква при съотнасяне с него. Т.е. културите на
паметта са вид отношение между спомнящите си субекти и спомняното
минало, чрез което миналото се предпазва от изчезване. Особена роля за
съхраняването на миналото играе волята на общността, която,
препредавайки го, го задържа в паметта. Без социалната отправна рамка
не може да се съхрани никоя индивидуална памет (вж. Halbwachs 1985a:
121). Общностите не „притежават” памет, но те определят в
дългосрочен план паметта на своите членове. Дори личните спомени
възникват чрез комуникация и интеракция в рамките на социалните
групи (в социокултурни контексти). Ние си спомняме не само онова,
което сме научили за миналото, но и онова, което са ни разказали и
потвърдили като съществено и несъществено в него (вж. Halbwachs
1985a: 364). Субект на спомена е винаги отделният човек, но в
зависимост от социалните рамки, организиращи спомените му. От
гледна точка на индивида паметта е агломерат, получил се от участието
в разнородните групови памети. От гледна точка на групата паметта се
свързва с дистрибуцията като познание, което тя разпределя сред своите
членове (вж. Halbwachs 1985b: 127).
Понятията пространство и време на колективната памет се
намират в жива връзка с комуникативните форми на съответната група
и се проявяват в нея пространствено като родина и времево като
житейска история. Група и пространство образуват символична
общност, към която групата или неин член се придържат и тогава,
когато са разделени от присъщото им пространство – родината, родния
край, родния дом. Социалната група като носител на паметта съхранява
42

миналото си в два аспекта: своеобразие и трайност. Своеобразие поради
факта, че различията спрямо външното се подчертават, а различията
спрямо вътрешното се потискат. Трайност поради факта, че групата се
стреми по възможност да отклонява промените и да възприема
историята като непроменяща се даденост. Съхранявайки специфичното
(своеобразното) и традиционното (трайното) в миналото груповата
памет формира груповата и индивидуалната идентичност, включително
чрез прехода от живия спомен на общуването (комуникативната памет)
към институционализираното, съвместно запаметяване (културната
памет), но винаги в обсега на социалната „рамка” (вж. Асман 2001: 3745).
В критиката си на историзма в „За ползата и вредата от
историята за живота” Ницше подчертава, че не може да съществува
нито тотална памет, нито тотална забрава. Забравата е необходима за
функционирането на паметта (икономия на паметта). Забравата се
определя дори като главната функция на паметта (вж. Erll 2011: 57).
Паметта и забравата са два полюса – „можем да си спомним само за
това, което можем да забравим“ (Smith/Emrich 1996: 20). Неслучайно
често употребявана метафора за паметта е палимпсестът – старото
написано се изтрива, на негово място идва ново, като следата от старото
се запазва. По този начин паметта за миналото се архивира.
Само при наличието на спомен може да се говори за забрава,
която е другата страна на спомена. Mеханизмът на паметта и забравата
се състои в следното: Значимото се запазва в паметта, незначимото се
изтрива от нея. Значимото от миналото е съотносимо с важното за
живота в настоящето, т. е в спомена, в паметта се показва едно
„отворено минало”. Забравата означава, че дадените събития са
изгубили значението си за живота в настоящето и затова биват
забравени. Но понякога събитията не просто се забравят, защото са
нерелевантни за настоящето; тъкмо обратното, те се изтласкват в
несъзнатото, защото са едновременно важни и „неудобни за него”
(Freud 1991: 54). Изтласкването е избягване на конфликт между минало
и настояще, вид съпротива срещу „неудобното” минало (вж.
Wischermann 1996a: 72 и сл.). По този начин се изтласква и близкото
минало – повечето родители, преживели социализма, не обичат да
говорят на децата си за този период. От гледна точка на политическата
конюнктура се актуализира определена част от културната памет и се
маргинализира, изтласква или се потиска друга нейна част. Носителите
на едната или другата част от колективната памет са разделени също
според отношението си към политическата конюнктура и към
властовите структури.
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В акефални общества (без централизирана власт) паметта за
„историческото знание рядко излиза от границите на няколко
поколения” (Schott 1968: 172), за да се прелее в културната памет. Така в
паметта между поколенията се появява „плаващата дупка” (Vansina
1985) между живия спомен на поколенията (комуникативна памет) и
сакрализирания спомен за „началата” (културна памет). Различна
култура на паметта се разкрива в обществата, които са създали
институцията на вожда или други централизиращи политически
институции. Централизираната власт има нужда от минало, от неговата
сакрална, героическа митология, която да я легитимира: изобилие от
разкази за велики царе от далечното минало, епични поеми за великите
дела на основателите на държавата, разкази за битки и завоевания. В
условията на диктатури цялата славна история се експроприира с
идеологическа цел, нещо повече, диктатурата се обявява за
кулминацията на досегашното историческо развитие. С идеологическа
цел диктатурите не само изземват, но и коригират паметта за
исторически събития. Пример за експроприирането на историята е
присвояването на антифашистката съпротива от страна на
комунистическите режими в Източна Европа, при което понятията
антифашист и комунист се приравняват; пример за пренаписване на
историята е претенцията на системата на социализма, че е стожер на
мира в света на фона на военните интервенции на армиите от
Варшавския договор по време на антикомунистическите въстания в
Германия през 1953 г., в Унгария през 1956 г., в Чехословакия през 1968
г. под претекста за „братска взаимопомощ и защита на завоеванията на
социализма”.
Интересът към миналото и интензивното занимание на властта с
него десемиотизира комуникативната памет за миналото, като го
сакрализира и митологизира. Това е ретроспективната страна на съюза
власт и памет. Той има обаче и проспективна страна – властниците
узурпират не само миналото, но и бъдещето: те искат да оставят спомен
за себе си, издигат паметници на делата си, грижат се делата им да се
разказват, да се възпяват, да се увековечават монументално или поне да
се архивират документално. От друга страна, в централизираните форми
на власт със средствата на цензурата и контрола над медиите се постига
принудителна амнезия. Тази стратегия на принудителната забрава
Джордж Оруел описва в романа си „1984”, историята е спряла,
съществува единствено вечното съвремие, в което единствено Партията
и нейната идеология имат думата. В условията на този вид
потисничество паметта (индивидуална, семейна, групова) се превръща
във форма на съпротива (вж. Асман 2001: 69 и сл.). В т. нар. отворени
общества се открояват различни конкуриращи се култури на паметта.
44

Обществата от затворен (по Фройд от инцестен) тип, най-често
диктатури, предпочитат да включват в колективната памет онези
традиции, наративи и тълкувания, които допринасят за тяхното
укрепване. В този смисъл канонизирането, цензурирането и обричането
на забрава са част от механизмите, формиращи колективната памет. От
колективната памет се изключват неподходящите за даден режим
индивидуални и групови спомени, които не се вписват в официалната
политическа конюнктура и поставят под въпрос или се опитват да
разклатят хегемонията на официалната памет. Пример за конкуриращи
официалната памет алтернативи са текстовете на Г. Милев, Ст.
Михайловски, П. Яворов, А. Далчев, Ч. Мутафов, Н. Кънчев и
произведенията на литературни течения като експресионизъм,
символизъм, музикални жанрове (джас, рок). Обявени за декадентски и
останали дълго време извън полезрението на читателската аудитория са
определени автори, издания, медии, някои от които биват забранени, но
не изчезват напълно от културната памет. Остават съхранени
материални следи (архивна памет, латентна, необитаема памет), които
се поемат от по-късни исторически епохи с ново тълкуване. Тези
алтернативни култури на паметта се запазват както в индивидуалната,
така и в груповата памет и търсят пътища на своята изява, главно
нелегално или по езоповски чрез изкуството. Те представляват начин за
отграничаване от официалната колективна памет. Така в тоталитарните
общества наред с официалната колективна памет в общността, но и у
отделния индивид се съхраняват алтернативни спомени. Архивната
памет, съхраняваща алтернативните спомени, е често обект на
посегателство в тоталитарните режими. Стремежът е тя да се разруши,
да се унищожат текстове, да се заличат взаимовръзките. С промяната на
политическата конфигурация се размества и структурата на паметта –
променят се принципите на съхранение, селекция и достъп до архивите,
които се дефинират като открити в демократичните обществени
системи и като недостъпни, манипулирани, частично или напълно
унищожени в тоталитарните режими. В известен смисъл диктатурите
игнорират или пропагандно инструментализират части от архивната
памет за сметка на функционалната памет.
Според А. Асман (1999: 130 и сл.) паметта се използва
политически в три направления: за легитимиране на властовия модел
(Herrschaft braucht Herkunft, 1999: 138 и сл.) – официална или
официализирана памет, историография на силния, на победилия, целта е
утвърждаване на статуквото в настоящето; за делигитимиране на
властовия модел – алтернативни памети на победените, потиснатите,
социално слабите, целта е визия за бъдещето, възможна след ревизия на
статуквото; за противопоставяне на отделните култури на паметта (ние
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– другите), профилиране на колективни култури на паметта
(национални, етнически, религиозни). И трите модела намират
литературно превъплъщение в романите на Троянов, Динев и
Левичаров.
Памет и идентичност
Идентичността на индивида или общността се определя от два
основни фактора – отношението към миналото (дискурс на своето) и
отношението към другото и другите (дискурс на чуждостта), които не се
намират непременно в противоречие - в нормалния случай двата
дискурса преливат един в друг.
Идентичността е свързана със съзнанието и представата за себе
си на личността или на обществената група. Азът израства отвън
навътре. Всеки отделен Аз се изгражда по силата на участието си в
интерактивните модели на групата, към която принадлежи, и по силата
на участието си в създаването на образа на групата. Ние-идентичността
на групата има следователно приоритет пред аз-идентичността на
индивида. В същото време ние–идентичността не съществува извън
индивидите, които я изграждат и са носители на това „ние”.
Колективната идентичност е символична, тъй като „социалното тяло” не
съществува в смисъла на видима действителност за разлика от
биологичното тяло на индивида. Връзката между колективната
идентичност и колективната памет се състои в това, че групите
изграждат своето единство и своеобразие на основата на събития от
миналото, което е общо притежание на членовете на групата и по тази
причина представлява вид легитимация за съществуването на групата.
Освен на общото минало идентичността се основава на общото знание
(общ език) и общата система от символи, ценности, приоритети,
представи за света, с една дума – на общия смисъл. Чрез циркулацията
на общия смисъл в групата възниква „едино(с)мислие”, което
обикновено надделява над своенравието. Индивидът може да
принадлежи към различни видове колективни идентичности (от
семейство, професионална група, етнос до религия и нация), както и
към различни субкултури в рамките на една голяма културна общност.
Идентичността не циркулира и не се възпроизвежда от само себе си, тя
трябва да бъде задвижена. Ритуалите и митовете са артериите, по които
текат осигуряващите идентичност знание и смисъл.
Изхождайки от философията на Ницше, че понякога е
необходимо да разрушиш миналото, за да можеш да живееш, може да се
изведе и хипотезата за скъсването с паметта за миналото, със
собствения произход, с наследството по пътя към формирането на
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идентичността (вж. Dümpelmann 2002: 185, 194). Този ракурс е залегнал
повече или по-малко в основата на проблематиката за идентичността и
нейното формиране в романите на Троянов (скъсването на пъпната
връв), Динев (миграцията като дистанциран поглед към своето),
Левичаров (миналото като бреме).
Медиирането е пътят за превръщане на индивидуалната памет в
колективна; достъпът на индивидуалните памети до медиите ги
екстернализира, обективира и превръща в елемент на колективната
памет. Но колективната памет не е задължително да съвпада с
официализираната, която обикновено се задава от политическата
конюнктура (вж. Oesterle 2009: 11 и сл.). Пак с помощта на медиите
колективната памет се оказва коректив на индивидуалните памети, като
попълва празнините в тях, породени от невъзможността на
индивидуалната памет да обхване всички аспекти на едно събитие (вж.
Braun 2009: 109). Именно чрез колективната памет престъпленията на
националсоциализма и комунизма, грижливо пазени в тайна от
официозната памет на съответните режими, стават достояние на широки
кръгове от общността. Чрез премълчаването на подобни престъпления
новите поколения се изолират от потока на колективната памет и от
процеса на формиране на индивидуалната и колективната идентичност.
„Замръзването” на индивидуалната и колективната памет в окончателен
вид, опростяването на паметта до една версия би било равнозначно на
излизане на паметта от потока на времето и на живота (вж.
Joachimsthaler 2009: 34 и сл.).
Протагонистите в условията на диктатура могат да се
разграничат в три групи: извършители на престъпления (Täter),
жертви (Opfer) и голямата маса от хора (Mitläufer) – пасивни
сподвижници (адаптирали се, неявни
поддръжници, приемащи
положението, примирени с положението).
Жертвите на диктаторските режими са два вида: хора,
противопоставили се на диктатурата, жертвали себе си в името на
нейното преодоляване, т. нар. мъченици, и хора, които са жертви на
обстоятелствата (вж. Assmann 2006: 74 и сл.). Дисидентите,
политическите затворници, част от концлагеристите от времето на
социализма в България са жертви от първия тип; всички останали
потърпевши, които заради социалната си принадлежност, имотния си
статус, интелектуалните си способности са били маргинализирани,
интернирани, затваряни в лагери, физически унищожавани са жертви от
втория тип. Вторият тип жертви не проявяват претенции към режима;
режимът проявява претенции към тях – отнема им правото да са
различни в начина си на живот, в материалната и в духовната си
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култура, в правото си да принадлежат или не към определена
религиозна общност.
Потърпевши от системата са хора, които компромисно са се
адаптирали към нея, физически не са били малтретирани, но са им
отнети основни човешки права като правото на пътуване, свободно
изразяване на мнение, свободно сдружаване, свободно изповядване на
религия, самоопределение, правосъдие. Те съставляват голямата маса
хора, приспособили се към системата, за да могат да продължат да
съществуват в създадените условия, макар и без да се ползват от
основни човешки права.
Извършителите на престъпления и жертвите имат различен
вид памет. Паметта на жертвите се стреми обикновено към
обществено признание и реабилитация. В нередки случаи обаче
жертвите премълчават случилото се от чувство на срам – страданието
потиска спомените с надеждата миналото да бъде забравено. Много
често ефектът е обратен, вместо да бъде заличено, страданието се
вдълбава в несъзнатото и има фатални последици за психическото и
физическото здраве на жертвите като индивиди и на общността като
цяло. Извършителите на престъпления се стремят да заметат следите,
да останат невидими за обществото, да премълчават, и когато това е
невъзможно, да отхвърлят и оспорват вината си. Те по правило не
участват в процеса на преосмисляне на миналото и не поемат
отговорност за него. Много рядко такива хора изпитват чувство за вина
и угризения на съвестта. Тяхната стратегия се състои в отхвърляне на
вината и оправдаване на престъпленията с други, обикновено по-висши
цели, на принципа целта оправдава средствата. Забравата,
табуизирането на дискурса за престъплението и неговите жертви
покровителства извършителите и отслабва позицията на жертвите. И
тук решаваща се оказва ролята на една трета инстанция – свидетелите
на престъпления, като индивиди и като общност. Те имат етическия
дълг да свидетелстват за извършените престъпни действия и да дадат
своя принос за тяхното доказване и изобличаване. Това за съжаление
много често не се случва – поотделно и като общност свидетелите, по
инерция или от страх се присъединяват към мълчанието и
табуизирането, маргинализирането, изтласкването на паметта за
престъпленията, с което се поставят в услуга на престъпниците. Много
често те оправдават своята пасивност и индиферентност, тогава и сега, с
позицията: „Аз на никого не съм навредил.” Големият въпрос е
възможно ли е това в условията на диктатура. Учител от бившата ГДР
например отказва на себе си и на съвременниците си презумпцията за
невинност, като твърди, че идеологически натоварената образователна
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система сама по себе си е една от причините за унифицирането и
инфантилизирането на обществото (вж. Schraten 2006: 137 и сл.).
Неговоренето, потулването на свидетелствата е равностойно на
реабилитиране на извършителите на престъпления. И всичко това се
прави често с уж благородната цел „да затворим страницата на
миналото”, за да се концентрираме върху актуалните задачи на
настоящето, да осигурим по-добра перспектива за бъдещето (вж.
Assmann 2006: 81-103). В „самосъхранителния” рефлекс на
премълчаването на свидетелствата за престъпленията от страна на цели
общности Хана Арент вижда вид съучастие в тези престъпления,
продължаване на геноцида с формите на мнемоцида – липсата на памет
тя окачествява като втора смърт на жертвите в контекста на забравата
(вж. Аrendt 1976).
От друга страна, паметта за пораженията мобилизира много
повече една общност, отколкото паметта за славните победи и славното
минало, тъй като носи със себе си посланието никога повече да не
бъдем жертва. Травматичното минало може да бъде много поконсолидиращо за една нация, то не бива да се маргинализира и
табуизира. Победителите пишат краткосрочната история, дългосрочно
историята се пише от победените (вж. Assmann 2006: 66, 68 и сл.). В
превъзмогването на болката от катастрофите на миналото с поглед към
по-добро настояще и бъдеще се състои смисълът на преосмислянето и
преоценката на миналото.
Извод: Преосмислянето на миналото включва като контрапункт
на архивите, създадени от овластените (някои от тях извършители на
престъпления), документирането на преживяното от страна на жертвите
– от невъзможността за кариерно развитие, през пречупените човешки
съдби, разделените семейства, до физическото унищожение. В
констелацията на персонажите си изследваните романи предлагат
литературно представени примери за съдби на хора, семейства и родове
в широкия спектър на описаните проявления.
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Изследвани автори и текстове в контекста
на дискурса за паметта
Памет и литература
Медиумът на
преосмисляне на миналото в изследваните
текстове е литературнохудожествената фикция. Съществуват допирни
точки между механизма на спомняне, основан на принципа на
свободната асоциативност, и литературата като изкуство, основано на
принципите на въображението и пречупването на реалността през
призмата на творческия субект. Алайда Асман очертава по категоричен
начин връзката между памет и въображение (Imaginatio, вж. Assmann
2006: 103 и сл.). И в двата случая има силно влияние на субективния
фактор и в този смисъл не може да се говори за фалшиви, неверни
спомени, особено когато става дума за индивидуални памети, които за
разлика от колективната памет не подлежат на унифициране и
верифициране спрямо факти, документи и т.н. Механизмът на
индивидуалната памет често не прави разлика между сън и
действителност, образ и реалност, разказ и преживяване, желание и
фактическо състояние на нещата.
Спомените са повлияни от
необходимостта да бъдат разказани пред определен тип аудитория и в
зависимост от нея биват динамично модифицирани. Дискурсът на
паметта не различава категориално фикционална и нефикционална
литература като източник на спомени именно поради обвързаността му
с феномена на свободната асоциативност и субективността в процеса на
спомняне (вж. Joachimsthaler 2009: 42 и сл.). Механизмите на спомняне
предлагат в психологически план разновидности на паметта – спомени,
които могат да бъдат „извикани”, и спомени, които не подлежат на
възкресяване в съзнанието (вж. Halbwachs 1967: 29). В този смисъл
изследваните романи и литературната естетика въобще (техниката на
създаване на литературната фикция) предоставят възможността зад
видимото („извиканите” спомени) да се търси и открие невидимото
(„криптираните” спомени).
Подобно на паметта литературата има три основни функции: да
регистрира събитието в процеса на писане, да го съхрани в медиума на
езика и да го актуализира в процеса на рецепцията (вж. Erll 2011: 186 и
сл.). По подобен начин Пол Рикьор oчертава действието на литературата
като памет в три стъпки: регистриране на извънтекстовата
действителност (събитието) в литературната фикция, което го изважда
от първоначалния му контекст; запазване на паметта за събитието в
медиума литература в нов контекст и с ново тълкуване, тъй като
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литературата не само архивира събитието, но му придава различни
значения; актуализиране на паметта за събитието в процеса на рецепция
на литературното произведение (вж. Ricoeur 1988-91: 107, 127). С
процеса на рецепция кръгът се затваря: събитие – литературна фикция –
актуализиране на паметта за събитието с всеки отделен читателски акт.
Резултатът от описания тритактов процес е калейдоскоп от различни
гледни точки към събитието. Наред със съхраняването на колективната
памет литературата осигурява нейното диверсифициране в
тълкуванията на отделните реципиенти (индивиди, социални групи,
поколения, исторически епохи).
Литературата като медиум на културната памет не бива да се
разглежда единствено в контекста на нейната фикционалност.
Художествената литература е според Бахтин (вж. Bachtin 1979)
естествената среда за реализиране на полифонията на различните
гледни точки към миналото, които дори в своята противоречивост
образуват едно цяло.
Рецепцията на литературните послания може да окаже значимо
въздействие както върху индивиуалните спомени, така и върху
колективната памет изобщо,
тъй като в много случаи именно
художествената литература нарушава мълчанието по определени тема,
пречупва табута, когато става дума за алтернативни култури на паметта
– непопулярни, неудобни, скрити, дълго маргинализирани, деликатно
премълчавани или откровено цензурирани спомени за определени
исторически процеси и конкретни събития. Ярък пример в това
отношение е новелата на Гюнтер Грас „Рачешката“, разкриваща друга
гледна точка към диктатурата на националсоциализма: германците като
жертви на гонения вследствие на Хитлеровия режим. В изложението понататък обстойно ще се разгледа именно разнообразието от спомени в
изследваните литературни текстове и тяхното значение за колективната
памет за близкото минало на България.
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„Другата” българска литература3
В съвременния глобализиращ се свят миграцията е неотменима
част от житейския път на модерния човек и предпоставка за неговото
успешно развитие в личен, професионален и обществен план.
Понятието за миграция като придвижване в пространството без или с
условни граници се допълва от високо развитите и непрекъснато
усъвършенстващи се информационни технологии, които обуславят
виртуалния и менталния характер на това понятие. Идентичността на
съвременния мобилен човек се определя в голяма степен от два
фактора: от досега с други култури и от паметта за собствената
културна принадлежност. Образът на мигранта, преминаващ в
житейския си път през множество култури (транскултурност) и
съжителстващ с представители на други културни общности в
мултикултурното общество, каквото е обществото в повечето
европейски страни, е централен образ в т. нар. мигрантска литература.
Позиционирането на мобилния човек между различни култури и
неговата акултурация са основни теми на писателите мигранти, пишещи
на езика на приемната култура. В исторически план темата за
формирането на личностната идентичност в динамичния процес на
пътуването и пребиваването в друга културна среда се корени в
немските билдунгсромани (Bildungsromane) от XVIII в. (Гьоте –
„Вилхелм Майстер – години на странстване”, Новалис – „Хайнрих фон
Офтердинген” и др.). С оглед на традицията и белезите на съвремието
комплексът идентичност променя характеристиките си и приема нови
измерения. Като съвкупност от множество променливи и често
противоречащи си един на друг компоненти идентичността не е
константна величина; тя е процес с отворен край, нейното формиране
практически продължава до края на житейския път на човека.
Идентичността се определя колкото от националната, социалната,
груповата принадлежност на човека, толкова и от индивидуалната му
3

Вж. Ангелова 2011: „Авторите, с които европейският читател свързва България, със
сигурност не са същите, които в България се смятат за национални автори, както
канонът ги определя. Естествено е, че през последните няколко години интересът към
България значително нарасна и в Западна Европа бяха преведени и някои съвременни
български автори. Опознаването и „доближаването на културите“ най-естествено става
чрез изкуствата. И все пак преводът е трудно и рисковано предизвикателство, особено
при „малките езици“ и при по-малко познатите култури, където културният фон е
трудно преводим или изисква допълнителни обяснения и социокултурни познания.
Един от пътищата към световната литература минава през немския език, както още в
началото на миналия век се случва с някои норвежки автори. Това е „другият“ и малко
по-пряк път към световната литература”.
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нагласа, от собствените житейски приоритети и тяхното реализиране,
които често не съвпадат с приоритетите на общността, от която той
произлиза и към която в момента формално се числи. В този смисъл
комплексът идентичност не търпи генерализиращи обобщения.
Интензивните миграционните процеси и все по-честите срещи с
другостта променят съотношенията във влиянието на изходната култура
и другите култури върху формирането на идентичността. Освен това,
поради установените до 1989 г. диктатури в Източна Европа, изходната
културна общност не винаги се отъждествява в емоционален план с
родната културна общност. Разбира се, вследствие на дълбоките и
отчасти неосъзнати инкултурационни процеси първоначалната културна
принадлежност не може да се игнорира. Връщането към нея под
различни форми е част от преодоляването на личностни кризи, което е
също основен мотив в произведенията на писателите мигранти. И на
Изток, и на Запад рязко се променя образът на мигранта, възприеман
дълги години в родината като неблагодарник и предател, а в чужбина
като беден и предизвикващ съжаление (вж. Weigel 1992: 185), като
„ощетен“ човек (Ackermann 1985: 23). Житейският път на мигранта се
превръща от бедствие и незавидна съдба в начин на живот между
културите, в шанс, в потенциал за
свободно самоопределяне.
Конкретни примери за изброените белези на идентичността в
съвременния свят предлагат героите на Илия Троянов и Димитър Динев
– автори, избрали да творят на чужд език и в условията на друга
културна среда.
Неслучайно темата за идентичността на мобилния човек се
появява в литературни текстове, чиято сюжетна линия е положена в
интеркултурни топоси. А в статията си „Другият” път“ Пенка Ангелова
специално говори за автори, съзнателно избрали езика, на който пишат
своите произведения: „Много съвременни автори пишат на езици, които
са си избрали в зряла възраст, повечето от тях пишат на няколко езика и
по този начин смесват езиковите светове и опита на използваните езици,
обогатявайки както изходната, така и „приемащата“ литература. В
някои случаи дори е трудно даден автор да се причисли само към една
литература и в това отношение енциклопедичните матрици с тяхното
причисляване на даден автор към определена национална литература
вече са остарели и ще трябва да се коригират. Дали Елиас Канети е
еврейски, немски, австрийски, швейцарски, испански или български
автор, дали Кафка е еврейски, чешки, немски или австрийски, и дали
Иво Андрич трябва да се дели и цепи на сръбски и хърватски периоди, а
нобелистката за 2009 г. Херта Мюлер – на румънска и германска
принадлежност: всички тези случаи показват смесени съдби, мобилност
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и един нов начин на живот и на писателска самоидентификация в
пресечните точки на културите“ (Ангелова 2011).
Подобно на текстовете на много други автори мигранти, пишещи
на немски език, литературните текстове на Илия Троянов и Димитър
Динев са част от съвременната немска литература. В литературната
теория този тип литература се обозначава като мигрантска
(Migrantenliteratur). Понятията мигрантска литература и автор мигрант
обаче отдавна не съответстват на проблематиката на текстовете и на
профила на писателите. И двете понятия са социологически,
политически и съдържателно хипердетерминирани. Много автори с
чужд произход дълги години, отчасти като второ поколение, живеят и
творят в най-различни културни общности по целия свят, с което
придават на понятията миграция и мигрант ново значение. Въпросният
нов семантичен нюанс не се свързва единствено с темите за
емиграцията и имигрантите, които през седемдесетте години на
миналия век по различни причини идват например в Германия, а някои
от тях създават литературни текстове на немски език. Често тези
литературни произведения се възприемат като вид инвентаризация на
проблемите на имиграцията по пътя на нейната интеграция в другата
културна общност. Като бегълци, респ. като имигранти на Запад (в
Германия и в Австрия) попадат Илия Троянов и Димитър Динев. Като
личности и автори и двамата израстват в условията на друга култура.
Тяхното развитие е повлияно едновременно от българската култура и от
други среди, в които те живеят и творят. Троянов пътува много и се
запознава в дълбочина с различни културни и религиозни общества в
Европа, Африка и Азия. „Събирачът на светове” (Der Weltensammler)
Троянов остава верен на космополитното си отношение към света и
живота. Проблематиката на неговите литературни пътеписи има твърде
малко общо със споменатото тематизиране на обремененото с проблеми
ежедневие на имигрантите.
Аренс и Торе изрично подчертават факта, че авторите мигранти
не се ограничават с темата миграция, а третират и множество други
теми и мотиви, които са част от приоритетите на съвременната немска
литература (вж. Arens 2000: 33; Thore 2004: 57). В този смисъл техните
произведения не запълват „ниша” в рамките на немскоезичната
литература, а са равностойна нейна част. В същото време не може да не
направи впечатление богатството на форми, мотиви, теми, изразни
средства, представящи различни културни и езикови традиции. Ако в
началото авторите мигранти имат по-скоро статута на маргинални
литературни явления, с течение на времето те се утвърждават като
оригинални, витални и естетически иновативни писатели.
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По този повод Мартин Хилшер пише следното: „Докато
„конвенционалната съвременна немскоезична литература” все още се
бори със закостенялостта и сковаността си вследствие на
академизирането на писането и на наративните табута, литературата,
създадена от авторите мигранти, се превърна в закрилница на
литературното. Авторите преоткриват самите себе си в процеса на
писането, разказват за този процес на самооткриване в книгите си,
разказват за света, от който идват, за света, в който са дошли, и
преоткриват двата свята. Накрая създават нов свят и нов език. Те не са
вече маргиналии в немското литературно пространство, които трябва да
се поощряват. Самите те задават правилата“ (Hielscher 2006: 207).
Ето защо романите на Троянов и Динев все по-рядко се
причисляват към т. нар. мигрантска литература; те са по-скоро пример
за онова глобално, мултикултурно литературно явление от последните
десетилетия, което е основа за дефинирането на новото понятие за
световната литература (вж. Barloewen 1994 :222, Schmeling 1995: 162).
Тематичният обхват в литературните произведения на двамата автори
отдавна е надхвърлил границите на проблемите, разработвани от
авторите мигранти (за самотния страдащ мигрант жертва, захвърлен в
чуждата враждебна страна). Литературните текстове на живеещите и
творящите извън България писатели Илия Троянов и Димитър Динев са
част от европейския литертуран контекст, особено в рамките на
немскоезичното културно пространство. С Левичаров ги свързва, от
една страна, българският произход и паметта за България, от друга
страна, погледът към България отвън и събитията в нея по време на
тоталитарния и посттоталитарния период. И трите романа за
България представляват вид литературна памет за близкото
минало в контурите на диктатурата, тоталитаризма,
авторитаризма.
Критичното преосмисляне на феномена комунизъм и неговата
идеология е основен акцент в идентификационните модели,
художествено претворени в произведенията на Троянов, Динев и
поредица други автори мигранти от бившите социалистически страни
като чешката писателка Либуше Моникова, румънската писателка
Херта Мюлер, унгарския писател Дьорд Далош, украинската писателка
Марина Левицка. Предмет на литературно пресъздаване в техните
текстове са културите на паметта за комунистическото минало и
неговото отражение в посткомунистическото развитие на съответните
страни, като в центъра на повествованието стои не голямата политика, а
съдбата на отделния човек и неговото семейство. През 2000 г. Троянов
издава антология под заглавие „Дюнер във Валхала. Текстове от другата
немска литература”, в която повечето разкази тематизират
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преосмислянето на комунистическото минало. Между тях са и два
български разказа – част от романа на Румяна Захариева „7 килограма
време” и „Завръщането на Гачев” от Илия Троянов.
Космополитът Троянов предлага в текстовете си една твърде
важна опция във формирането на идентичността днес – житейския опит
в транскултурното пространство (das Leben im Zusammenfluss der
Kulturen, вж. Trojanow 2009). Литературното му творчество е част от т.
нар. „интеркултурна литература”, която в предговора на антологията
„Дюнер във Валхала” самият той квалифицира като „другата немска
литература”, сравнявайки я с произведенията на Елиас Канети4.
„Пътуването” през различни култури като начин за себепознание и
себеопределяне, миграцията като житейска нагласа на съвременния
човек, чиито определящи характеристики са динамиката, откритостта,
различието – това е посланието в литературните текстове на
изследваните автори. То е облечено в естетическата форма на
литературния пътепис и автобиографичния роман с нетрадиционна
метафорика, която е принос в развитието на литературния немски език и
предпоставка за признанието на тези автори в немскоезичното културно
пространство.
Естетически и езиково произведенията на писатели мигранти с
различен произход се отличават от съвременната немскоезична
литература със самостойност, която не се изчерпва единствено с
интеркултурния статус на представените литературни герои и техните
истории. Стилът и образността в тези произведения са одухотворени в
смисъла на „магическия реализъм” на един Маркес, което представлява
съществена отлика от антинаративната тенденция, характерна за
модерната и постмодерната немскоезична литература (необозримостта
на света и невъзможността за неговото обхващане в повествованието). В
калейдоскопа на различни времеви, пространствени, културни и езикови
светове и в естетиката на паратактичното им представяне в
литературата се изразява другостта на този наративен модел.
4

Вж. Ангелова 2011:
„…топосът „България като родина“ беше въведен в
немскоезичната литература през седемдесетте години от Елиас Канети в неговата
автобиография „Спасеният език“. Естествено, че до тогава беше писано за България,
но това винаги е било гледна точка отвън, гледната точка на чужденеца от друг
културноисторически фон, който се среща с другостта, който търси и представя
потвърждение или опровержение на своите очаквания, за когото посещението или
престоят в този регион е свързано с екзотика или литературни топоси. „Всичко, което
преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук“– това е гледна точка на
повествовател, осмислящ опита си в контекста на своето детство и търсещ връзката и
континуитета между места и събития, тръгвайки от детските преживявания в
крайдунавския град”.
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Различният поглед към света, различната, неразказвана досега история,
различната атмосфера, тоналност и мелодика на текста – това са
елементите, които определят читателския интерес в епохата на
връщането на наратива в политиката на издателствата. Така очертаната
литературна насоченост обаче не бива да се отъждествява с твърде
елементарния порив към екзотичното, към който читателската
аудитория на Запад има особен афинитет. Т. нар. „екзотична клопка”
(„Exotismusfalle”), в която попадат някои автори, не е характерна за
повечето писатели мигранти. И редуцирането на техните произведения
до задоволяване на „копнежа по екзотичното” не съответства на
художествените характеристики на текстовете им.
Друга отличителна черта на авторите мигранти – от Емине
Йоцдамар, Рафик Шами, Феридун Заимоглу до Илия Троянов и
Димитър Динев, произхождащи от култури с утвърдена устна традиция
в повествованието (главно от Източна Европа, Мала Азия и арабските
страни), е целенасочената близост на литературния език до
автентичността и „жизнеността” на разговорния език. Тук „разговорен
език” не означава автоматично всекидневен език, жаргон или сленг.
Близостта до разговорния език се изразява в усета за
непосредствеността и сетивността на езика, за възприемането на
мелодията и звуковите нюанси, на полифонията и дори на хаоса от
думи, гласове, жестове. Тази стилистика е присъща, разбира се, и на
много други съвременни немски автори (вж. Timm 2005: 399-405).
Автентичността и правдоподобността на подобни текстове се очертава
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. Автентичността на езика в романите на
Динев и Троянов е жизненоважно свързващо звено между различните
поколения, между поколението на бабите и дядовците и поколението на
внуците, що се отнася до формирането на идентичността у младите
хора. Тази нишка между поколенията не изключва и покойниците –
бабата на Светльо Драгомира често се съветва с починалия си съпруг,
разговаряйки с него на гроба, същото правят и внуците (Искрен и
Светльо) на Виенските гробища – те споделят своите злочестини с
мъртвия си благодетел Миро.
Въпреки многобройните литературни награди, въпреки
признанието и популярността на Троянов и Динев в немскоезичното
културно пространство, въпреки преводите на български език на
„Ангелски езици” (Динев) „Кучешки времена” и „Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде” (Троянов), чиято екранизацията намери
място сред осемте най-добри филма, номинирани за Оскар, въпреки или
точно поради филма на Илия Троянов за концентрационните лагери в
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България, въпреки всички изредени приноси двамата автори са обект на
интерес и изследвания почти единствено от страна на българските
германисти. Литературоведската наука и оперативната литературна
критика у нас или маргинално ги регистрира, или напълно ги игнорира.
Липсата на интерес към творчеството на Троянов и Динев от българска
страна би могла да се обясни с обстоятелството, че те пишат в оригинал
на немски език. По-дълбоката причина за забавянето на превода им на
български език, за отсъстващата рецепция, е фактът, че текстовете им са
възникнали в чужда езикова и културна среда и това е личният избор на
авторите. В България се отнасят, меко казано, резервирано към подобни
явления. Езикът като медиум на комуникацията има решаваща роля за
срещата с другостта и чуждостта. Докато други белези на чуждото от
етнически, социален, културен и личен характер в контекста на един и
същ език са преодолими, то обратното е трудно постижимо (вж. Titzman
1999: 102). По конкретния повод П. Ангелова дава следното
свидетелство: „Докато романът „Светът е голям“ излезе на български
още през 1998 година, макар и в много малък тираж и лошо
разпространение, „Кучешки времена“ трябваше да чака почти десет
години, за да бъде публикувана в обновената си версия. Тогава не се
намери българско издателство, което да издаде книгата, а преводачката,
към която издателството на Илия Троянов се е обърнало, го попитала с
родна черноока наивност: „Как можете да пишете така за България?“ За
България или добро, или нищо. Особено пред „чужденците“. Това всяко
дете го запаметява от най-ранно детство, обвързано със задължението,
да се гордее, че е българче, защото освен гордост, българската
идентичност не допуска други чувства” (Ангелова 2011). Подобен е
случаят и с романа на Димитър Динев „Ангелски езици”, преведен на
шведски, норвежки, италиански, руски и др. езици и появил се едва след
това на българската литературна сцена.
Чуждият език и избраната друга културна и литературна
идентичност на авторите от български произход се възприемат като
форми на интеркултурна и интракултурна чуждост с две основни
последствия: проблематиката на тези текстове се квалифицира едва ли
не като нерелевантна за българската културна общност, освен това се
изтъкват резерви по отношение на естетико-художествената стойност на
творби, създадени на чужд език. Л. Липчева-Пранджева стига например
до следния извод за закъснялата или липсващата рецепция на Троянов в
България: „…самият Троянов не обвързва нито идеята си да издава
български автори в чужбина, нито превода на романите си с конкретен
идентификационен модел. И никой не очаква от него подобна стъпка. В
многобройните рецензии за творчеството му българският произход
често се отбелязва, но винаги мимоходом. Той е по-скоро детайл от
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пъстрото многообразие на култури, които съвместява авторското му
име” (Lipceva-Prandzeva 2006: 5). Усилието за обективна оценка на
профила на Троянов пропада в претенцията на изследователката за
конкретен, (т. е. български) идентификационен модел, което се
потвърждава по-нататък в цитата от почти ироничното „никой не очаква
това от него”, последвано от неприкритото огорчение относно
мимоходом отбелязвания български произход на автора. В рамките на
няколко изречения от цитираната рецензия е концентриран толкова
силен „български” емоционален заряд, че накрая не можем да се
насладим на „пъстрото разнообразие на култури”, в което българската
очевидно е само един сегмент. Докато емоцията и предпочитанието към
собствения културен стандарт определят естетически и литературни
стойности, автори като Троянов и Динев няма как да бъдат популярни и
разпознаваеми сред широката читателска аудитория в България.
Общо в романите на Троянов и Динев е и детабуизирането на
темата
за
осмисляне
на
диктатурата
на
комунизма
в
посткомунистическа България. Това като че ли продължава да
предопределя мълчанието на издатели, на литературната наука, на
литературната критика, на интелектуалци и културни дейци у нас.
Писатели като Троянов и Динев не се приемат като част от българската
национална литература въпреки темите и произведенията, отнасящи се
до паметта, настоящето и бъдещето на българската културна общност.
Пример за коренно различно отношение към писатели от Източна
Европа, пишещи на чужд език, е възприемането на родената в
Чехословакия писателка Либуше Моникова в Германия като немска а в
Чехия като чешка авторка и включването на името ѝ с подобаващо
признание в историята на най-новата чешка литература (вж. Holy 2003:
351). Това обстоятелство разделя Източна от Югоизточна Европа
(Балканите) в ценностно и в манталитетно отношение.
Независимо от очертаната „съпротива” в последните години
българските читатели имаха възможността да се запознаят с автори като
Илия Троянов, Димитър Динев, Румяна Захариева, Цвета Софрониева и
др., главно благодарение на преводите на техните произведения и
отчасти на организираните литературни четения.5 Голямото
предизвикателство към техните читатели е именно промененият смисъл
на понятия като миграция и мигранти, които те тематизират. В
сравнение с миналото миграцията не е спорадичен случай или
характеристика на относително малка група от хора: „Постепенно тя се
превръща в нещо нормално” (Klüh 2009: 73), в алтернативен житейски
5

Други автори от български произход, които изцяло или отчасти пишат на немски
език, са Димитър Инкьов, Мира Ебендорф, Златко Енев, Виктор Пасков.
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модел и в приоритет на човешкото съществуване. Това ново схващане
за миграцията решително повлиява върху съвременното разбиране за
култура и идентичност. Представата за идентичността като хетерогенен
процес, необвързан с конкретен топос, е отличителен белег на
житейската философия на героите на Троянов, които възприемат
срещата си с другостта не като трагична съдба и загуба на идентичност,
а по-скоро като начин за обогатяване на личния опит. Поводи за
„принудителни” срещи с другото и чуждото като гонения, политически
репресии (физически и психически терор в собствената страна,
унижение на човешкото достойнство, бедност, глад) отстъпват място на
доброволния и свободен избор на „живот в междинни светове”, който
постепенно се превръща в съдба (Köstlin 2000: 381). „Междинните
светове” се схващат като възможност за интеркултурно общуване, в
което човек е равно отдалечен от собствената и чуждата културна
рамка. Именно това е предпоставка за критично отношение към
собствения културен стандарт и за отвореност спрямо неговите
алтернативи. Така се стимулира способността на мигранта да формира
идентичността си, оглеждайки се в очите на другите, като запази
ценностите на изходната култура и възприеме стойностни белези от
приемната култура. „Интеркултурната идентичност може да се
разглежда като трета култура, която разкрива повече от една
перспектива както в изходната, така и в чуждата култура...”
(Barloewen 1993: 308). Интеркултурната идентичност е резултат и от
естествената потребност на личността да съжителства в повече от една
културна общност. Тя престава да се самозатваря в закостенели
представи и традиции (вж. Bachmann-Medick 1996: 279).
Интеркултурната идентичност предполага съвместяване и равностойно
третиране на елементи от изходната и от приемната култура.
Подценяването на едната от двете води до нихилизъм, недценяването на
определена култура води до фундаментализъм. И двата феномена
противоречат на идеите за културно многообразие, толерантност и
отговорност в едно космополитно общество.
Накратко: Изследваните творби са обединени от дискурса на
паметта (погледа отвътре) и дискурса на другостта (погледа отвън).
Структурата на трите романа не следва хронологията на събитията, а
обединява минало, настояще и бъдеще чрез техниката на симултанно
пътуване във времето (ретро- и проспективно). Разказите за минало,
настояще и бъдеще подобно на палимпсест се наслагват един върху
друг, заличавайки се взаимно, но едновременно с това оставяйки следа
след себе си, която поддържа живи спомените за едно или друго
събитие. Тази техника на литературно превъплащение откровено
повтаря механизмите на функциониране на паметта. Същевременно и
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трите произведения демонстрират еднозначно дистанциране от
архаичния принцип на уседналостта, противопоставяйки му модерния
принцип на мобилността. Обвързването на формата на живот с един
определен топос е представено като генеалогична, инстинктивна
зависимост, която гарантира трайност и континуитет на културната
памет и устойчивост на идентичността, но едновременно с това
ограничава възможността за самоопределяне и развитие. Едностранното
(магично-мистично-митологично) обвързване с „корените” не винаги е
достатъчно за цивилизационното развитие. Героите в трите романа се
дистанцират от традицията или „скъсват пъпната връв” с нея, за да
направят възможно осъществяването на потенциала си извън рамките на
собствената културна принадлежност. Обвързаността с топоси на
паметта, представена често като предопределеност и обремененост, се
заменя с пребиваването в неутралните топоси, не-топоси, Nicht-Orte (по
Augé 2012) на свободния избор.
Илия Троянов, Димитър Динев, Сибиле Левичаров
Илия Троянов
Илия Троянов е германски писател от български произход.
Поради факта, че в ранна детска възраст напуска България и се формира
като личност под въздействието на германската и на други култури,
като творческо амплоа той удовлетворява далеч повече художествени
критерии от обичайните за чужденец, пишещ на немски език. Към него
„спокойно може да се приложи заглавието на собствената му книга –
„Събирачът на светове“ – с дългогодишен опит от три континента и с
многобройни международни награди и преводи на чужди езици“; той
напуска страната „също като Канети на шестгодишна възраст, но
запазва недвусмислен ангажимент към България, който граничи с много
голяма отговорност и болка“ (Ангелова 2011).
Семейството на Троянов избягва от комунистическа България
през 1971 г., минавайки през емигрантски лагери в Югославия и Италия,
и получава политическо убежище във ФРГ. През 1972 г. Троянови се
преместват в Кения, където бащата е изпратен на работа като инженер.
Там Илия Троянов посещава немско училище и завършва средното си
образование. Следва престой в Париж, след което писателят учи право и
етнология в Мюнхен. През 1989 г. той основава издателството „Кирил и
Методий“. През 1999 г. се премества в Индия, където се занимава
интензивно с изучаване на различни културни общности. От 2003 до
2007 г. живее в Капщат, ЮАР. Изучава исляма като религия.
Понастоящем живее във Виена.
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Кратките биографични данни сочат динамичен космополитен
опит. Пътуването през различни култури се превръща в основен
житейски смисъл за автора. Естетиката му включва транскултурализма
и интеркултурността като основни компоненти на идентичността на
човека в съвременния свят. В този смисъл Троянов продължава в
новите условия на глобализъм литературната традиция на търсене и
преоткриване на идентичността – проблем, занимавал всички големи
автори в модерната европейска литература. За значимостта на
творчеството му говорят 17 германски и международни отличия за
литература6, сред които награда на Лайпцигския панаир на книгата за
белетристика, награда на името на Ингеборг Бахман, награда за
чужденци, пишещи на немски език на името на Аделберт фон Шамисо 7.
С книгата си „Събирачът на светове”8, станала литературен хит в
Германия и Австрия, Троянов е финалист в най-престижното
литературно състезание в Германия за Наградата на Германия за
литература (Deutscher Buchpreis). С многобройните си романи,
пътеписи, с цялата си публицистика9 Троянов се превръща в
6

1995 – Bertelsmann-Literaturpreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb;
1996 – Marburger Literaturpreis;
1997 – Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt;
2000 – Adelbert-von-Chamisso-Preis;
2006 – Preis der Leipziger Buchmesse, Kategorie Belletristik;
2006 – Villa Aurora-Stipendium;
2006 – Finalist beim Deutschen Buchpreis mit Der Weltensammler;
2007 – Berliner Literaturpreis;
2007 – Mainzer Stadtschreiber;
2007 – ITB BuchAward für Gebrauchsanweisung für Indien;
2007 – Tübinger Poetik-Dozentur gemeinsam mit Feridun Zaimoglu;
2009 – Preis der Literaturhäuser;
2009 – Comburg-Literaturstipendium Schwäbisch Hall;
2009 – Longlist des International IMPAC Dublin Literary Award mit der englischen
Übersetzung des Weltensammlers;
2010 – Würth-Preis für Europäische Literatur;
2010 – ITB BuchAward für Kampfabsage, Kategorie „Kulturen“;
2011 – Carl-Amery-Literaturpreis.

7

Вж. също Ангелова 2011: „Наградата ‚Шамисо‘ е престижна награда за автори, за
които немският език не е роден език. Самият Адалберт фон Шамисо е първият
„гастарбайтер“ от френски произход в немската литература, обогатил поезията и езика
с великолепното си творчество. Чуждестранните автори, които пишат на немски език,
дават своя принос не само към немската литература, те внасят нови бродове, нови
топоси на глобалността в литературата, сближават менталните светове”.
8

Троянов, Илия: Събирачът на светове. София: Сиела, 2007.
In Afrika, München 1993 (Fotografien von Michael Martin); Naturwunder Ostafrika,
München 1994 (Fotografien von Michael Martin); Hüter der Sonne. Begegnungen mit
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естетическа и морална инстанция в литературния свят далеч извън
периметъра на немскоезичното културно пространство. Авторът се
самоопределя като принадлежащ към „другата немска литература”, като
автор „а ла Канети“, („cannetisch“), по името на „еврейско-българскоангло-виенския цюрихчанин” Елиас Канети (Trojanow 2000: 13).10
Подобна автоквалификация издава недвусмислено принадлежност към
тип литература, която не е обвързана нито с определен топос и език,
нито с една нация и култура и може да бъде разглеждана като новата
световна литература. Не определена територия, език, националност и
култура, а именно самата литература се превръща в родина за автори
като Троянов. Динамиката на ситуацията, в която творят те,
предпоставя и реализира многообразие на мотиви, ракурси, нови
езикови и стилистични форми (вж. Trojanow 2000: 14). В естетическите
си съчинения за този тип литературни текстове Троянов рисува друг
образ на мигранта, който дълго време е възприеман като жертва, като
аутсайдер, пребиваващ в критични ситуации от всякакъв вид. Погледът
върху творческата и житейската съдба на много автори мигранти от
Източна и Югоизточна Европа показва, че условията на
мултикултурност крият позитивен потенциал за нови художествени и
житейски прозрения. Този вид литература съответства на мобилността
на хора и медии, разкрива ментални пространства между културите, в
които ние, съзнаваме или не, вече живеем (вж. Klüh 2009: 270);
Simbabwes Ältesten – Wurzeln und Visionen afrikanischer Weisheit (mit Chenjerai Hove),
München 1996; Kenia mit Nordtansania, München 1996; Die Welt ist groß und Rettung
lauert überall, München 1996; Autopol, München 1997; Zimbabwe, München 1998;
Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land, München 1999 (2006 überarbeitet als Die
fingierte Revolution erschienen); Der Sadhu an der Teufelswand, München 2001; An den
inneren Ufern Indiens, München 2003; Zu den heiligen Quellen des Islam, München 2004;
Masque, Librettto zur Oper von Hans Huyssen, 2005; Der Weltensammler, München 2006;
Indien. Land des kleinen Glücks, Cadolzburg 2006; Gebrauchsanweisung für Indien,
München 2006; Die fingierte Revolution. Bulgarien, eine exemplarische Geschichte,
München 2006; Nomade auf vier Kontinenten, Frankfurt 2007; Kampfabsage. Kulturen
bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen (mit Ranjit Hoskoté), München 2007; Der
entfesselte Globus, München 2008; Sehnsucht, Freiburg 2008 (zusammengestellt von Fatma
Sagir); Kumbh Mela. Das größte Fest der Welt, München 2008 (Fotografien von Thomas
Dorn); Ferne Nähe. Tübinger Poetik-Dozentur (mit Feridun Zaimoglu), Künzelsau 2008;
Angriff auf die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher
Rechte (mit Juli Zeh), München 2009; Oberammergau. Richard F. Burton zu Besuch bei den
Passionsspielen, Englisch (von Richard Francis Burton) und Deutsch, aus dem Englischen
von Susann Urban, Hamburg 2010; Fühlend sehe ich die Welt. Die Aufzeichnungen des
blinden Weltreisenden James Holman (mit Susann Urban), München 2010.
10

Trojanow, Ilija. Döner in Walhalla. Texte aus der anderen deutschen Literatur. Köln:
Kiepenheuer & Witsch.
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същевременно тази литература предлага алтернативни фикционални
идентичности с белези на различни култури, които повлияват обратно
върху реалната житейска практика.
Поливалентността и актуалността на естетическите търсения на
Троянов му отреждат място и в българската литература, която,
приемайки го или не, неминуемо регистрира преводите на български
език на значими текстове като споменатите вече „Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде”, „Събирачът на светове”, „Кучешки времена.
Революцията менте 1989” и „Щурият глобус”11, където е вграден
топосът България. Две от тях – „Светът е голям и спасение дебне
отвсякъде” и „Кучешки времена. Революцията менте 1989” –
тематизират тоталитарния период преди 1989 г. и българския преход
към демокрация. Тази проблематика е основна в литературните
ретроспекции на Илия Троянов. Критичното осмисляне на близкото
минало намира израз и в авторския му филм „Напред и никога да не
забравим – балада за българските герои”, излъчен през 2007 г. по
германските телевизионни канали 3sat и ZDF. Документалният филм се
опира на разговори с политически затворници и съвременници, които за
цели десетилетия са изпратени в затворите и комунистическите лагери.
Филмът е свидетелство за жестокостите на комунистическия режим и
неговите палачи, както и за лъжите в съвременната българска политика.
Троянов е първият автор, който в литературни текстове „открива“ и по
категоричен начин поставя темата за комунистическата диктатура и
последствията ѝ в личен и в обществен план. Неслучайно това начало е
положено не на български, а на немски език. Германската следвоенна
литературна традиция е богата с произведения, третиращи темата за
националсоциалистическата диктатура, чието активно преосмисляне
дълго време занимава значими автори, включително нобелови лауреати
като Хайнрих Бьол и Гюнтер Грас.
Името на Троянов нашумява особено много в България през 2008
г. Тогава едноименният филм по романа „Светът е голям и спасение
дебне отвсякъде” (с режисьор Стефан Командарев) получава
национално и международно признание (награда на публиката на София
филмфест и награда на публиката на филмовия фестивал в Цюрих) и
попада сред осемте най-добри чужди филма в номинациите за Оскар.
Романът е с автобиографичен ракурс. Главният герой Александър
Луксов (Алекс) е роден в комунистическа България. Неудовлетворен от
11

Троянов, Илия: Щурият глобус. София: Сиела, 2010. „В „Разкрепостеният глобус“,
сборник от репортажи, Троянов поставя опита от посттоталитарна България в
„постколониалния дискурс на освободилите се, освободените, разкрепостени и
разюздани сили на произвола в глобален мащаб” (Ангелова 2011).
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потискането на елементарни човешки свободи баща му Васко
организира бягство от страната. Семейството попада в лагер за бежанци
в Италия, после получава политическо убежище в Германия.
Родителите на Алекс загиват в катастрофа и, останал сам, той изпада в
депресия. От това състояние го изтръгва кръстникът му. В едно дълго
пътуване към България той го връща към изкуството да живее,
метафора за което е играта със зарове, символ на креативното
отношение към живота.
Димитър Динев
Димитър Динев е български писател, който получава признание в
немскоезичното културно пространство преди всичко с романа си
„Ангелски езици”.12 И той като Троянов е роден в комунистическа
България, но за разлика от него се формира като личност в условията на
комунистическия режим. Динев напуска България през 1990 г. след
завършване на средното си образование, живее и работи във Виена,
където следва философия и руска филология. По-късно работи като
писател на свободна практика, а през 2003 г. приема австрийското
гражданство. От 1991 г. пише на немски език сценарии, разкази, пиеси и
есета.13 Става изключително популярен в цяла Европа след излизането
на фамилната сага “Ангелски езици”, преведена на петнайсет езика.
12

Вж. Ангелова 2011: „За българския читател това е първият роман от десетилетия,
който с един неподозиран епически замах представя историческата панорама на
няколко поколения… Балкански магически реализъм: не нагласен, не изкуствен, а
нещо, което си е чист натурализъм за България, а извън България се възприема
странно, забавно, чудновато: безбожие, клетви и суеверие. Религията забраняваха, но
Ванга не…. И изведнъж с един замах се разкрива едно ново времево измерение, черна
дупка във времето, която ни всмуква и запраща при Франциск от Асизи и Григорий
Распутин: новият посткомунистически светец е бившият комунистически престъпник
и криминален убиец, носещ на врата си изсушения език на любовника на жена си. Не е
ли това някакъв нов вид християнско примирение, че хората, за които нямаше съд, ще
бъдат съдени от собствената си съвест? Или надежда в един лишен от трансценденция
и от общовалидна ценностна система свят, че все пак има някаква справедливост в
отвъдността на съзнанието, там докъдето разумът не стига, но и там, за проумяване на
което разумът не стига… Този роман не случайно предизвика огромна положителна
реакция в немскоезичния свят, той е интересен и не по-малко четивен и за българския
читател и за българската литературна традиция и по следите на Елиас Канети
проправя пътя ни към световната литература“ (Ангелова 2011).
13

Russenhuhn UA 1999 WUK, Wien; Haut und Himmel UA 2006 Rabenhof, Wien; Das
Haus des Richters UA 2007 Akademietheater, Wien; Eine heikle Sache, die
Seele (Komödie), UA 2008 Volkstheater, Wien; Die Ratten von Gerhart Hauptmann –
Bearbeitung für das Volkstheater von Dimitré Dinev, Premiere 2010, Wien; Die
Inschrift (Erzählungen) Edition Exil, Wien 2001; Engelszungen (Roman), Deuticke Verlag,
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Предизвикателството, провокацията, магическият реализъм са
атрибути на литературния стил на Динев. Но той избягва да екзотизира
ситуациите, не разказва ориенталски приказки. Романът му е топос на
интермедиалната среща Изток – Запад в контекста на разказа за живота
на две български фамилии в условията на комунистическата диктатура.
Представя се житейската история на две момчета – Искрен Младенов и
Светльо Апостолов, които случайно се срещат в края на 2001 г. на
централните гробища във Виена, без да подозират колко отдавна и
колко тясно са свързани техните съдби. „Ангелски езици” е една
съвременна пикареска, в коята наред с генеалогията на двете фамилии
от Пловдив (Младенови и Апостолови) като на лента преминава
историята на българския социализъм: надеждите и утопиите,
диктатурата, насилието и терорът, ежедневието и доносничеството,
лъжата. Двете линии – фамилната и социалната – не се припокриват
напълно, но непрекъснато се пресичат. Акцент в романа е общественополитическият разпад на традиционните ценности в социалистическите
страни, който води до разпад и в личностен план. Поколението, живяло
преди установяването на диктатурата, и постсоциалистическото
поколение се обединяват като алтернатива на героите, чийто живот е
белязан от авторитарната система. Бащите на Искрен и Светльо са
овластените в системата на комунистическата диктатура, майките в поголяма или по-малка степен са нейни жертви. Поколението на бабите и
дядовците е това, което олицетворява и може да предаде на поколението
на внуците стойности и перспективи, различаващи се от ценностната
система на овластените и жертвите от времето на комунизма.
Още в първото изречение на романа се прокрадва странната
симбиоза на мистика и рационалност. Главните герои Светльо и Искрен
седят до един гроб в централните гробища на Виена и разговарят с
мъртъв сърбин, чийто паметник представлява ангел с крила и мобилен
телефон в ръка (АЕ 5). Началото на текста ни сблъсква с вид трагикомагически реализъм като хибриден стил за представяне на „третия
топос” според Х. Баба, където разказвачът опосредства интеркултурната
среща (Bhabha 2000). За главните герои в романа Миро е последният
шанс. Той вече не е между живите, но знае как да помогне – така поне
се говори сред емигрантите. Трябва само да му разкажеш историята си.
Така Светльо и Искрен, загубили всякаква надежда и повярвали в мита
за спасителя Миро, започват да говорят за своя живот. Техните
житейски истории лежат в основата на фамилната сага, в която Динев
Wien 2003; Ein Licht über dem Kopf (Erzählungen), Deuticke Verlag, Wien 2005;
Barmherzigkeit (Essays, Burgtheaterrede), Residenzverlag, St. Pölten 2010.
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преплита историята на България в годините на комунистическия режим
като вид тълкувание за настоящата драма на двамата емигранти.
Оригиналът на романа е написан на немски език и има широка
читателска аудитория в Европа. Той тематизира българската
действителност, което обяснява топосите на чуждостта в литературния
изказ на Динев. Авторът съзнателно вписва в стилистиката на немския
текст структури, повлияни от българския език, представящи български
реалии и културни феномени, в които прозират белези на българския
манталитет и характеристики на обществената система в условията на
комунистическата диктатура. Динев не обсебва и не размива
българската другост в структурите на немския език. Напротив,
книжовният немски в романа му се отдалечава (отчуждава се) от
стандарните си норми и е носител на чуждото, българското; нещо
повече, той трансферира другата култура до различни групи читатели.
Характерна особеност в стилистиката на Динев е т. нар. „физически
осезаем език“. Пример за езика на физически осезаемото е описанието
на нощта, прекарана от Искрен на палубата на кораб, когато се опитва
да избяга по Дунав в Будапеща: „Тръгна след Йон и радостта, която
тялото му изпита, когато се отпусна в леглото, беше неописуема,
толкова блажено не се бе чувствал даже в най-скъпите хотели. Всеки
мускул, всеки орган преливаше от радост, ала най-много ликуваха
костите му” (АЕ 572).
„Ангелските езици” са езиците на традицията, на преданията, на
архаичното. Този аспект в художествения изказ на Динев предпоставя
погледа назад към миналото в индивидуалната, фамилната,
колективната памет, предполага вглеждането в това минало и неговото
осмисляне, тематизирането на диктатурата в социалистическа България.
Димитър Динев изгражда образи на България и българите,
съпоставяйки погледа отвътре с погледа отвън. При тази конфронтация
иначе недвусмислени характеристики на собствената идентичност
придобиват съвсем различен нюанс (вж. Hofmann 2006: 195). Гледната
точка на автора много често съвпада с гледната точка на
маргинализираните други, каквито са и героите в романа. Приоритет на
този вид литература не е едноизмерността на хомогенните култури, тя
създава комплексни образи, многопластово кодирани от различни
културни и транскултурни белези (вж. Bronfen/Marcus 1997: 4, 7). Това
обяснява мултиперспективата на многообразните литературни текстове,
които нямат за цел да „заковат” веднъж завинаги нечия идентичност, а
са отворени за всякакви тълкувания на своето и другото. Подобно на
Троянов Динев не преекспонира значението на българската културна
принадлежност, а я приема само като един от компонентите на
идентичността. Предпоставка за такъв подход е схващането, че
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идентичността на отделния човек и на цели общности не е константа, а е
акт на сътворение в резултат на безброй фактори и в зависимост от
конкретния житейски път на субекта или общността. Този път често
отдалечава от изходната култура и създава взаимовръзки с други
култури, които от своя страна модифицират и преосмислят белезите на
собствената културна рамка. Именно подобно състояние на
идентичността като пресечна точка между различни културни влияния
се нарича „третия топос“, „der dritte Ort“ (Bhabha 2000). На това
(имагинерно) трето място различията не смущават никого, не
раздалечават хората, не представляват заплаха за другия, а са очаквани
и желани като нов шанс за индивида и обществото като цяло.
Сибиле Левичаров
Следпогребалната процесия, организирана за български
емигранти от Щутгарт четири десетилетия след смъртта им, и
пренасянето на тленните им останки в родината, са в основата на
сюжетната линия в романа на Сибиле Левичаров „Апостолов”. Част от
тази карнавална, абсурдна, мегаломанска церемония и свързаното с нея
помпозно-гротескно пътуване към България са две сестри, дъщери на
лекаря Христо, емигрирал от България и създал семейство в Щутгарт,
Дегерлох. Същественото в романа на Левичаров обаче са динамично
разположените около шествието спомени и преживявания на
опечалените, както и размислите на повествователката за миналото и
настоящето на България, за съдбата на предците и техните наследници.
Пренасянето на мощите е представено със средствата на персифлажа –
луксозни лимузини, изискани хотели за близките на починалите,
брутална демонстрация на благосъстояние, финансова мощ и търговски
усет от страна на организатора на събитието, българина емигрант
Табаков. Цялата показност, съчетана с бюргерските нрави и
самодоволството, със съмнителната морална репутация и продажността
на участниците в шествието, предопределят тона, атмосферата и
подхода към тълкуването на своето и чуждото. С критичния си ракурс
романът напомня литературните текстове на австрийския писател Томас
Бернхард не толкова като стил, мелодика и езикови структури, а като
сила и интензивност на литературната провокация спрямо читателите.
Веднага трябва да се отбележи, че изкуството на преувеличението
(Übertreibungskunst), в което Бернхард е всепризнат майстор, не е
самоцел на Левичаров. И при двамата автори радикализираната
хипербола цели да изопачи до узнаваемост (zur Kenntlichkeit entstellen)
„наложената от митовете духовна нищета, може би с надеждата тя да
стане... преодолима” (Ангелова 2012: 245). Иронията и самоиронията,
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преминаващи на места в сарказъм и гротеска, са базисен елемент в
литературната провокация на Левичаров, която естествено не цели
обективност на изложението. Сатирата си служи с лупа, която
уголемява, изкривява, изопачава, опростява действителността, за да се
види тя по-ясно.
Литературната хипербола и радикалната критика на българската
действителност се движат в рамките на дуализма между
снизходителност, дори прошка, и неистов гняв, стигащ до ненавист.
Двете страни на опозицията имат своите персонални носители – две
сестри, едната от които е мека и добродушна, другата е твърда, сурова и
непримирима. Изповедта на повествователката, признанието на ръба на
разкаянието за невъзможността да съдиш строго другия само защото е
друг, се открива още в началото на романа: „В тайните градини на
душата ни избуява буренак, налага ни се да се борим за всеки розов
лист, върху който съжителстват мирно невинността и разумът.
Останали против волята си инфантилни, макар и непрестанно да
твърдим обратното, ние твърде зле почитаме родителите си и не
намираме правилната мяра, с която да съдим за тях, да съдим за себе си,
да съдим за другите хора” (А 43 и сл.). Тази изповед може да се
разглежда като опит за проумяване на онова несъзнато, тъмно в душата,
което ,„избуява” и надмогва разума, когато съдим за миналото, нашите
родители, нашите предци, и хората въобще.
Сестрата на повествователката е нейно алтер его (вж. и Ангелова
2012: 234) в констелацията на образите в романа. Другото Аз е повъзрастно, по-зряло, наблюдава мълчаливо палавото, инатящо се и
жигосващо с думи и действия „невинно дете” (А 8), „опърничаво
създание”, „невинно таралежче” (А 55), не го взема на сериозно (А 7) и
трезво преценява безсмислието на конфронтацията с него. В същото
време второто Аз живее с разбирането за преходността на бунтарското
поведение, което го доближава по нагласа до другия герой в триото,
Румен Апостолов, придружител на двете сестри в пътуването към и из
България. Менталното пътуване (спомени от детството на двете сестри,
асоциации, изблици на ярост и възторг от преживяното преди и сега)
придружава физическото придвижване на героите в пространството в
посока минало и настояще, в перспективата на своето и чуждото, и
представлява основен акцент в повествованието. Резултатът е
калейдоскоп от митове и реалност в тяхното преосмисляне със
средствата на литературната фикция – основата, на която стъпва Сибиле
Левичаров, за да отправи към читателите своите послания. „Всичко
останало е тайна” (А 224), която всеки с усет за литература би изпълнил
със собствено съдържание.
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Накратко: Литературните текстове на тримата автори предлагат
примери за различни форми и различни нива на съвместяване на
разнокултурни елементи в идентичността. Някои идентификационни
модели са само загатнати, други са кратко, но ясно очертани, трети са
разгърнати в цялата им сложност. Авторите открояват три фактора като
определящи в процеса на формирането на идентичността на своите
персонажи: паметта за миналото, срещата с другото (чуждото) и
отношението към него.
За българската литература тези автори са важни също толкова,
колкото за немскоезичната литература, защото те носят богатството на
нови гледни точки, нови езикови измерения и нови културни
осмисляния. Те са и едно предизвикателство към понятието за
българска литература: дали канонът приема само литературата, писана в
България на български език, писана от българи, писана за България или
може би писана само за възхвала на България.14
Дебатът за близкото минало в наратива на литературата
В годините след 1989 г. книжният пазар в България е залят с
мемоари, спомени, автобиографии и разкази за комунистическия режим.
Това продължава и днес. Авторите в голямата си част принадлежат към
т. нар. номенклатура, те са хора от горните етажи на властта и/или са
свързани с бившата държавна сигурност, поради което предявяват
претенцията да разкриват от първа ръка какви са били механизмите на
властта, какво се е случвало зад кулисите, какво се крие зад маските на
едни или други политици и зад всички пикантни и скандални истории
от тези кръгове. С такива разкази за близкото минало е запълвана
колективната памет на голяма част от обществото и това на практика я
прави блокирана от узурпираните варианти за миналото, защото
наративната стратегия в случая включва целенасочена селекция или
заобикаляне на фактите чрез евфемизиране. Този подход Ивайло
Знеполски квалифицира като „пране на биографии” (Знеполски 2001:
230). Така, от една страна, са налице толерирани от медиите
авторитарно-носталгични, реставрационни, a в някои случаи открито
апотеозни разкази за близкото минало (появили се в скъпи, луксозни
издания); от друга страна, налице са и спомените на жертвите на
комунизма (често самиздат), много по-малобройни, в определени
14

„Това което трябва да осмислим като българска литература, е литература от и във, за
и против, на български и на други езици, литература, която представя топоса България
като родина, като онова заимствано и вродено добро и зло, което всеки носи в себе си
от детството като преживяна радост, но също така и като мъка и болка. И което в
пъзела от светове не загубва своето значение” (Aнгелова 2011).
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случаи демонизиращи системата и не в такава степен рекламирани в
медиите като първия тип мемоари. Между спомените на палачите и
спомените на жертвите се е настанило „мълчанието на малкия човек” с
неговия личен спомен и индивидуален разказ за социализма, основан на
биографични данни за индивида и на частния път на социализация.
Опит за артикулиране на този тип спомени са произведенията на
Троянов, Динев и Левичаров, както и основаният от писателя Георги
Господинов и още трима съмишленици интернет сайт, събрал над 400
лични истории, част от които са публикувани в книгата „Аз живях
социализма: 171 лични истории” (Господинов 2006). В литературните и
в устните лични разкази интерес представляват пресечните точки между
„голямата история” на идеологиите и частните версии на преживяното в
индивидуалните истории. Те дават информация за степента, в която
публичното е проникнало в личната сфера, в ежедневието на
обикновения човек, в семейството, в училището, в отношенията между
родители и деца.
Те показват също как разказаното днес за
комунистическото минало повлиява върху индивидуалната памет и
споделената колективна памет в посоките на идеализиране,
демонизиране или маргинализиране на това минало.
Индивидуалните истории за живота през социализма в романите
на Троянов, Динев и Левичаров ревизират част от създадената
официална колективна памет или я допълват, като разкриват личната,
семейната, родовата, груповата гледна точка към близкото минало.
Много често под килима на забравата се замитат именно личните
истории, преживени през социализма. И всъщност разговорът за него
толкова години след 1989 г. все още не се е състоял – както в
проекцията на паметта за него в настоящето, така и като вид превенция
за бъдещото развитие на младите поколения (вж. Eckert 2008: 189).
Причината за това Георги Господинов открива в трудността да се
„извадят” тези спомени и да се вкарат в личен разказ. Твърде дълго и
твърде много бяха загърбвани и потискани личностното и личността:
„Социализмът като идеология пронизваше личното ни всекидневие,
променяше човешки съдби, оставяше белези, пречупваше…”
(Господинов 2006: 12). „От всички държавни тайни при
комунистическите режими една от най-строго охраняваните несъмнено
беше тази за същността на всекидневния живот”, пишат френските
антрополози Берто и Малишева (цит. по Господинов 2006: 13). Друга
причина да не излезе наяве неофициалната, непарфюмираната история
на социализма е високомерието на официализираната историография,
изхвърлила като субективни (сякаш някой има лиценз върху
обективността), несериозни, непрестижни, ненадеждни и неподлежащи
на класифициране лични истории. Сакрализираната „голяма история”
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може да приеме малката частна история само ако тя съвпада с нейните
канони (вж. Господинов 2006: 12 и сл.).
Важен елемент от процеса на преосмисляне на близкото минало в
романите на Троянов, Динев и Левичаров е въпросът за опозицията
спрямо комунистическия режим в различните ѝ форми: активна и
пасивна, дисидентство, вътрешна емиграция, резистенция, езопов език,
девиантно поведение, (отклоняващо се от идеологическите постулати за
морал) и т. н. За разлика от други посткомунистически страни, където
отпорът на диктатурата още в ранните ѝ стадии е открит и организиран
(събитията в ГДР 1953–1956, Унгарските събития от 1956 г., Пражката
пролет от 1968 г., полската Солидарност от 80-те години), в България
преобладават скритите форми на лична опозиция (ако се изключи
движението на горяните непосредствено след 1944 г.), за които става
дума и в разглежданите романи. Протестът се изразява главно в
слушане на западни радиостанции и гледане на югославска телевизия, в
разговори на маса, като децата получават изрично предупреждение, че
това, което се говори в къщи, трябва да се премълчава навън (вж.
Троянов 2007, Динев 2006). Едва в рамките на късния социализъм се
наблюдава еманципиране, отначало на отделни личности, а след това и
на групи от обществото. През 1988 г. възникват първите дисидентски
организации като „Независимо дружество за защита на човешките
права“ – „първата опозиционна организация в България от десетилетия”
(Троянов 2008: 61), „Русенският комитет“, „Екогласност“, „Движение за
граждански инициативи“ и др. (вж. Христова 2004). Но в България
липсва дисидентско движение, водено от българската интелигенция,
каквото се наблюдава през периода в страните от Източна Европа (вж.
Höpken 1989: 308). В същото време през целия период на реалния
социализъм в ежедневните си действия и в мисленето си хората намират
начин да игнорират хегемониалните претенции на режима към тях (вж.
Брунбауер 2010: 13). Изследваните романи посочват като относително
свободни от контрола на държавата топоси семейството и рода
(разширеното семейство).
Изследователите на комунистическата диктатура в другите
посткомунистически страни, където процесът на преосмисляне на
миналото започва веднага след промените през 1989 г., призовават за
поставяне на националните дискурси (без да се отрича тяхната
специфика), в европейски контекст като стъпка на прехода от
националната към общоевропейската колективна памет (вж. Eckert
2008: 195). Медиум и импулс в тази посока дават именно романите на
Троянов, Динев и Левичаров, съчетаващи с интеркултурния си ракурс
(погледа отвън) индивидуалната, груповата, националната и
общоевропейската гледна точка на различните носители на спомените.
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Посочените автори и техните произведения са обект на
изследване на интеркултурното литературознание и в частност на
интеркултурната германистика. Канонът на интеркултурното
литературознание обхваща колониалната и постколониалната
литература,
литературни
пътеписи,
пътеводители,
дневници,
прилкюченски романи и романи, написани в емиграция, утопии и
робинзонади, както и мигрантската литература (вж. Gutjahr 2002: 357).
Литературата и изкуството като цяло (също архитектура,
градоустройство, вж. Vinken 2010) са част от колективната и културната
памет на една общност, „технология” и „пърформанс” на паметта (Smith
2006, Plate/Smelik 2009). Te са медиум за съхраняване и предаване на
алтернативни индивидуални, семейни, родови, групови, поколенчески
култури на паметта. В този смисъл литературата не само участва във
формирането на колективната памет, но чрез елемента фикционалност е
в състояние да я променя и да предлага алтернативи (напр. гледната
точка на Другия в мигрантската литература). Литературата не само
отразява съществуващи култури на паметта, тя е конструиращ и
реконструиращ фактор при формирането на колективната памет и
идентичност (вж. Erl 2004: 122 и сл.). След разпада на основните
постулати на комунистическата идеология и свързаните с нея дискурси
в трансформиращите се след 1989 г. общества в Източна Европа се
появи необходимостта от:
- преосмисляне на отношението към миналото (културите на
паметта, дискурс на своето),
- преосмисляне на отношението към другостта и чуждостта
(дискурс на чуждото),
- създаване на произтичащите от дискурса на своето и дискурса на
чуждото идентификационни модели.
На въпроса за връзката между културите на паметта, дискурса за
чуждостта и произтичащия от тях дискурс за идентичността Ян Асман
дава следния отговор: „Обществата имагинират представи за себе си и
континуират през поколенията представи за идентичност, като създават
култура на спомена; и те вършат това – този пункт е от решаващо
значение – по съвсем различен начин” (Асман 2001: 17). В хода на
историческото си развитие обществата и индивидите създават
самообрази (идентичност) в културната памет, които са различни в
отделните културни общности и се преплитат в хода на миграционните
и глобализационните процеси.
Пътят на формиране на индивидуалната и на колективната
културна идентичност в трансформиращите се обществени системи
минава през наратива на различни научни, публицистични,
литературнохудожествени и други жанрове. Промените в идентичността
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засягат области като политика, манталитет, всекидневна култура.
Лакмусът за определяне на идентичността на индивида, групата,
обществото, нацията е принадлежността или непринадлежността към
световни културни ценности.
Пред
постсоциалистическите
общества
стои
предизвикателството за символно преработване на комунистическото
минало като „идеологическо деколонизиране” на историята и на
историческата памет, което на практика означава възстановяване,
декодиране на маргинализираната, манипулираната, конфискуваната,
„откраднатата” история (вж. Nora 2001: 26) и нейното плурализиране в
алтернативните спомени. Тази задача си поставя литературата,
тематизираща различните култури на паметта; с такъв характер са и
„българските” романи на Троянов, Динев и Левичаров.
Паметта, респ. отделните спомени са главните герои и в трите
романа. Представянето им в литературни произведения и в
произведения на изкуството въобще позволява (поради спецификата на
изкуството като фикция) извеждането на преден план на
неконвенционалните тълкувания на миналото, които обикновено не
присъстват в институционализираната колективна памет или в
контролираната чрез цензура и автоцензура индивидуална и групова
памет. В това се състои особеното значение на литературните текстове
на Троянов, Динев и Левичаров като топос за многозначно,
многопластово, алтернативно и нестандартно представяне на
различните култури на паметта в публичното пространство.
Основен принцип в немската литература след 1989 г., към която
принадлежат изследваните произведения, е “принципът на спомена”,
осъществяващ връзката между фикция и реалност, живяна от различни
поколения. Този принцип насочва вниманието към една от важните
функции на литературата като “семантичен и преди всичко
перформативен архив” (Gansel 2010: 12). Tрите романа и литературните
репортажи на Троянов са литературен опит за преосмисляне на
комунистическото минало на България. Основните въпроси, които те
разискват, са:
- Какви спомени събужда преживяната диктатура след нейното
събаряне у общност от хора, имащи различен житейски опит в
условията на тази диктатура – извършители на престъпления,
жертви, пасивни наблюдатели, адаптираща се маса?
- Кои са факторите, формиращи колективната памет – държавата,
правителството, гражданското общество, партиите, медиите,
културните институти?
- Каква е ролята на бившите управленски фактори –
комунистическата номенклатура?
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- Какво е отношението към жертвите на режима – признание,
реабилитиране или игнориране?
- Коя част от паметта е важна за запазване на идентичността на
общността и коя част от паметта се отхвърля като ненужна?
- Стимулира ли се, или се табуизира запазването на още пресните
спомени за диктатурата на комунизма?
- Как индивидуалният разказ за миналото се вписва в
колективната памет за него?
Изследваните романи тематизират широката скала от
престъпления спрямо човешките права на отделни хора, групи от хора и
цели общности, изброени в Резолюцията на Съвета на Европа за
осъждане на престъпленията на комунистическите режими в Централна
и Източна Европа: екзекуции без съд и присъда, смърт в
концентрационни лагери, гладна смърт, интерниране и депортации,
физически и психически терор, преследване по религиозни и културноетнически причини, липса на свобода на словото, на свободно
изразяване на мнение, на свобода на пресата, на политически
плурализъм. Рецидиви от литературно представените практики на
комунистическия
режим
имат
своето
продължение
в
постсоциалистическа България и намират отражение в анализираните
романи, конкретно в текстовете на Левичаров и Троянов.
Героите на Динев се дистанцират чрез емиграцията от миналото
си, когато са били директни свидетели и реални участници в тази
обществена система – те са отраснали в семейства, пряко ангажирани в
механизмите на функциониране на властта (Партия, милиция). Чрез
образите си Динев литературно представя така наречените „спомени от
лични преживявания” (Felderinnerungen) – спомени на очевидци и
участници. Главният герой на Троянов косвено участва в събитията от
периода на социализма чрез спомените на представителите на рода,
останали в България. Така Троянов и Левичаров по художествен път
тематизират „обсервационната памет” (Beobachter-Erinnerungen),
основаваща се главно на разкази за събития от миналото.
Повествователката в романа на Левичаров, от друга страна, е
дистанцирана от самото начало от този исторически период на
бащината родина, която е чужда на героинята не само в географския
смисъл на думата, но и като светоусещане в ментален и в културен
план.
И в трите романа факторите и импулсите за преосмисляне на
личната, фамилната, националната история са ситуирани в настоящето
на героите – като обективна ситуация (външни фактори) и като
субективно усещане (вътрешни импулси). Светльо и Искрен в романа на
Динев се връщат към миналото от позицията на нерадостната си
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емигрантска съдба в настоящето, от чувството за бездомност и житейска
безизходица. Героят на Троянов Алекс се връща към България и
миналото непосредствено след катастрофата на родителите си и
депресията, в която изпада; много важен външен фактор в това
завръщане към себе си е неговият кръстник Бай Дан. Повествователката
в романа на Левичаров се обръща към миналото на бащината родина,
участвайки в постпогребалната процесия на група българи емигранти,
сред които е баща ѝ, и това е повод за преосмисляне на ценности и
приоритети в личен и в обществен план.
Техниката на разказване и в трите романа е връщането към
миналото от гледна точка на настоящето. Героите на Динев Светльо и
Искрен разказват семейната сага от позицията на емигранти в
настоящето. В романа на Троянов разказът за живота в комунистическа
България е съчетан в „насрещното движение” с разказа за Алекс и
неговия път напред, който включва връщането в България. Подобна
наративна техника на времеви и пространствени цезури използва и
Левичаров.
В структурата на трите романа е хвърлен мост между
поколенията в констелацията на героите, в сюжетната линия и в крайна
сметка в посланието на литературните текстове. Връзката на бабите и
дядовците с внуците е налице и в трите произведения. Тази връзка
Халбвакс обяснява с липсата на интерес и от двете страни към актуално
случващото се, което от своя страна е приоритет на поколението на
родителите. По този начин се изгражда социален мост на паметта от
миналото към бъдещето, игнориращ настоящето (вж. Halbwachs 1967:
48 и сл.). И още един мост – между живи и мъртви – е носител на
паметта в изследваните романи. Гробището се превръща в основен
топос на комуникация между живи и мъртви: „Без гробове едно място
губеше паметта си, историята си“ (Dinev 2007: 77); „Така живееше
Златка в очакване на живите и в разговор с мъртвите. И каквото чуеше
от едните, предаваше го на другите” (АЕ 91). Погребалната процесия в
романа на Левичаров е стълбът, около който се формират връзките
между минало, настояще и бъдеще. Нещастният случай с родителите на
Алекс в романа на Троянов представлява едновременно начало на
връщането на героя към миналото и повратен момент в пътя му напред.
Според Хайнер Мюлер процесът на спомняне се провокира от
личен или обществен катаклизъм (вж. Assmann 2010: 18). В конкретните
литературни случаи е налице шок от срещата с българската, респ.
западноевропейската чуждост в социален план, както и от личните
драми на героите – неочакваната смърт на родителите на Алекс и
последвалата депресия (Троянов), безизходицата в мигрантските съдби
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на Светльо и Искрен (Динев), самоубийството на бащата на
повествователката (Левичаров).
Изследваните произведения фикционално разкриват два вида
памет за комунистическа България. Първият вид е паметта за
диктатурата. В центъра на този вид памет са спомените за властовия и
репресивния апарат – партийната номенклатура на различните нива на
управление и офицерите и сътрудниците на Държавна сигурност (у
Динев: Младен Младенов, Йордан Апостолов). Разказите за
партокрацията и тайните служби концентрират вниманието върху
незачитането на правата на личността, нарушаването на нормите на
правовата държава, девалвирането на най-важното човешко право –
правото на достоен живот. Социалните, икономическите и културните
постижения на режима, включително социалната сигурност, остават на
заден план, тъй като спазването на основните човешки права и нормите
на правовата държава са безалтернативен приоритет в скалата на
ценностите. В частност този вид памет обхваща разкази за или на
концлагеристи и затворници (Троянов), за методите на органите за
сигурност при осигуряването на политическата власт на режима
(Динев). Топоси на паметта са лагери, затвори, полицейски управления
и служби, партийни структури, официални празници (манифестации),
партийни конгреси и др. Основната опозиция образуват извършителите
на престъпления и жертвите. Фундамент на наратива представляват
страданията на жертвите и различните видове отпор срещу режима.
Вторият основен вид памет е аранжиращата, която свързва
сферата на властта с ежедневието на хората, живели социализма. Това
са предимно разкази за приспособяването към правилата на режима (у
Динев: Доротея, Марина, Огнян, Михо), за живота въпреки тези
правила, за вътрешната емиграция, за скритата (езоповска) съпротива
срещу законите на диктатурата. Тази памет включва обаче и гордостта
от постигнатото в личен и в обществен план. В този смисъл разказите
съвместяват живота в условията на диктатура и личната биография.
Топосите на паметта за социалистическото ежедневие понякога
съвпадат с топосите на паметта за диктатурата, но тълкуването на
събитията е двуизмерно: споменът за участието в бригадирското
движение например извиква както асоциацията за малтретиране от
страна на режима, така и асоциацията за хубавите младежки години, за
първата любов, за труда като ценност, за чувството, че си полезен на
общността.
Паметта за периода на социализма в България в изследваните
романи се ситуира в диапазона от носталгия по „доброто старо време”,
през спомена за красивите илюзии и чувството на съпричастност към
един идеал, през комичността на определени ситуации и поведения до
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ужаса от преживени лични и общностни трагедии и пълното отричане
на системата. Изследваните произведения потвърждават континуитета
на наследството на социализма като практики, мислене, манталитет,
поведенчески модели и в посткомунистическия период на политически
и икономически промени. Изходната точка на спомените за
комунистическия режим в трите произведения е посткомунистическото
съвремие. Спомнянето за миналото от гледната точка на съвремието
води неизбежно до известно „деформиране” (Gansel 2007: 7), до
„изместване, преоформяне, изкривяване, преоценка, обновяване” на
спомена в момента на спомнянето (вж. Assmann 2003: 29). В този
смисъл литературно възстановената историческа действителност в
трите романа не може еднозначно да се приеме като вярна или невярна.
Механизмът на спомена и неговото литературно представяне не
позволяват подобни квалификации. Литературните текстове на Троянов,
Динев и Левичаров представят със средствата на литературната фикция
определени конструирани визии за едно отминало време през призмата
на субективния житейски опит, изхождайки от различните гледни точки
на героите в посткомунистическото настояще.
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Преосмисляне на комунистическото минало
на България в романите
на Троянов, Динев, Левичаров
Ревизия на основни социокултурни понятия
В изследваните текстове от Троянов, Динев и Левичаров
критично се преосмислят понятия като култура, идентичност, религия,
родина, миграция, чуждост, история, славно минало, авторитет, страх,
контрол. Със средствата на литературната образност се развенчават
идеологическите маскировки, евфемистичните краски и се предлагат
алтернативни разбирания за тези понятия в миналото и сега.
На политически и териториално изолираната култура (културна
хомогенност, вж. Hoppe 1979: 13), прокламирана от тоталитарния
режим, и в трите романа се противопоставя разбирането за култура,
която не е непременно териториално и национално ограничена, в която
типично националните елементи и чуждите влияния съжителстват със
или без противопоставяне. И тримата автори регистрират опитите на
политическата пропаганда националната култура да се представи като
единствено възможната, поради което тя е херметически затворена за
чужди („вражески”) въздействия. Изкуственото затваряне не постига
въжделенията на идеолозите на режима за „чиста, свободна,
необременена от западни влияния култура”: всичко забранено, което
идва от така наречения капиталистически запад – от хранителните
продукти през медиите (заглушавани радиостанции) до представяното
като упадъчно (декадентско) изкуство („западна” музика) – се радва на
изключителна популярност и търсене в социалистическа България
(Троянов, Динев). На принципа на отрицанието се прави опит
„социалистическата култура” да се представи като всичко онова, „което
Западът не е” (Taylor 2007: 180). Но в опита си да създаде противовес на
културния плурализъм комунизмът се проваля в представянето на
националната култура като нещо самостоятелно, статично и хомогенно,
в разрез с хилядолетното историческо развитие на непрекъснат
динамичен
обмен
между
отделните
културни
общности.
Самоизолирането на всяка национална култура е вредно не само по
морални причини, „изолацията е път към гробището” (Trojanow, цит. по
Paterno 2006: 149). Алтернатива на статичното, затворено разбиране за
култура предлага романът на Левичаров, където културното наследство
на българското Възраждане (старият град Пловдив, вж. А 125, 214 и
сл.) е противопоставено на „победоносното” обновление по време на
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социализма (панелните квартали, А 10, 111, 117, 121 и сл.). Отречените
от режима форми на буржоазната култура остават като културен
потенциал и алтернатива на съвременните неугледни, еднотипни
архитектурни мостри (вж. Thum 1985: LVf.). Отхвърлянето на
социалистическите форми на битова култура като неестетични,
унифициращи, намиращи се в разрез с традициите на възрожденския
бит по литературен път се свързва с капсулираността на
социалистическото
разбиране
за
национална
култура,
с
инструментализирането на историята в услуга на диктатурата на
комунистическа власт. Следствия от подобно тълкуване на
материалните и духовните артефакти са развилите се в тоталитарния и
посттоталитарния период процеси на етнизиране и радикализиране на
понятието култура, които лежат в основата на обществени явления като
национализъм, ксенофобия и религиозен фундаментализъм. И трите
романа предлагат в това отношение многобройни примери (вж. Köstlin
2000). Троянов специално насочва вниманието към тоталитарния
рефлекс за етнически чиста нация, за непоносимостта към начина на
живот, традициите и културните специфики на други етнически групи,
които „пораждали” етнически конфликти. Алтернативната теза на
Троянов, Динев, Левичаров по проблематиката на т. нар. възродителен
процес изтъква като първопричина за конфликтите между малцинствата
не мултикултурността, а политиката на националната държава. По
същия повод в изследванията си за Балканите М. Тодорова твърди:
„Чистенето“ (хомогенизирането) на нацията („митът за естествената и
чиста нация”) е политическо следствие на амбицията на тоталитарната
държава да унифицира както настоящето, така и миналото чрез
неговото „прочистване” (вж. Todorova 2002: 472, 487). На опитите на
социалистическата държава да потиска културния плурализъм се
противопоставя младото поколение в романа на Динев, което с
поведението си отказва да бъде обсебено от идеята за
безалтернативността на социалистическия път на личностно и
обществено развитие.
Литературното представяне на културата като непрекъснат
процес на обмен между свое и чуждо модифицира образа на мигранта
и понятието миграция. Комунистическата система, но и западните
приемни култури определят обикновено миграцията като катастрофа и
трагична съдба, свързана със загуба на родината и националната
идентичност и със задължителната в случая носталгия. Мигрантът
почти винаги се определя на изток като човек, предал
социалистическата родина, а на запад като „същество”, достойно за
съжаление. Литературните образи и в трите романа са свидетелства за
подобни нагласи към бежанците. Алтернативи на този тип образи
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създава Троянов чрез фигурите на Яна и Васко Луксови и Бай Дан,
чийто житейски избор да емигрират от България не се разглежда
непременно като човешка драма, а по-скоро като потенциал и шанс за
по-добро личностно развитие в бъдеще. В този смисъл интеркултурните
аспекти на миграцията са представени от Троянов като екзистенциален
бонус. Значението и важността на собствената традиция, която
социалистическата култура възприема като първа предпоставка за
формирането на идентичността, се поставя под въпрос от литературните
образи на Васко и Бай Дан. И двамата герои живеят със съзнанието на
космополити и избират нетрадиционния, креативния път на развитие
(символа на играта), което принципно ги отличава от начина на живот и
мислене на сънародниците им, свикнали да имат настойник в живота в
лицето на комунистическата власт и държава.
Романът на Динев разказва съдбата на мигранта като бягство
през заснежени гори, нелегално преминаване на граници, дълги преходи
покрай затрупани с преспи пътища. Миграцията се свързва с борбата на
героите за легален престой в Австрия, с търсене на работа, с изучаване
на новия език, с изграждане на нова идентичност. Майстор на
фалшивите паспорти (на фалшивите идентичности), Искрен пътува из
цяла Европа, бягайки от съдебно преследване в България. В същото
време дори в криминалния сюжет (наглостта да пътуваш с фалшиво
име) се открива характерната за писателите мигранти гледна точка за
света като глобална родина. Там героите на Троянов и Динев се
чувстват у дома си: „Една година и три месеца, след като Австрия се
беше присъединила към Европейския съюз, от облаците се спусна
самолет и се приземи на летище „Швехат”. На борда му се намираше
италианският гражданин Вито Берти, в чиито гърди биеше сърцето на
Искрен Младенов... Искрен имаше точния паспорт, затова на сърцето му
беше широко, толкова широко, колкото може да е само на сърцата на
хората, на които не им трябваше виза за повечето кътчета в света” (АЕ
474). Същия мотив е тематизиран в епизода на кораба за Будапеща: „В
каютата нямаше никакъв прозорец, но това не му пречеше. Понеже
чувстваше над себе си безбрежното черно небе..., а под себе си усещаше
широката черна река... ” (АЕ 572-573). „Безбрежното черно небе” е
контрапункт на живота в затвореното социалистическо общество.
Същевременно авторът не пропуска да подчертае обратната страна в
мъдростта на Миро, закрилника на мигрантите, че чужденецът си остава
гост в чуждата страна. Героят започва съзнателния си живот като
космополит, бягайки на петнайсет години от приюта за сираци: „Където
и да ида, все съм у дома. И гостенин ще бъда, където и да спра”, така си
пееше или тананикаше, защото светът щеше да чуе за него” (АЕ 8).
Пълният отказ от обвързаностите на произхода и миналото му носят
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свободата: „Беше се отказал от всичко и бе получил в замяна криле”
(АЕ 8). Но гостът, колкото и да е приет и признат той в другата култура,
си остава „вечният гостенин” (АЕ 7). Това чувство все пак не се
възприема непременно в негативен план – Масуд крие родината под
мустаците си като част от своята идентичност (АЕ 27) и това му помага
в трудни моменти. Тезата за вечния чужд в чужбина веднага е
релативирана във философско-екзистенциален план: „Всички сме само
гости на тази земя” (АЕ 7).
Цитираните пасажи доказват още, че разбирането за родина
също претърпява метаморфоза. Дистанцията между героите мигранти и
страната, от която произхождат, им позволява да обозрат по-добре
условията, в които са живели досега (вж. Simmel 1958: 510). Погледът
отвън разкрива дефицитите на своето и „отваря” личността към
другостта. Способността да се чувстваш у дома си навсякъде по света,
да притежаваш портативна родина15 е често срещано явление в
условията на глобализация. Това схващане за родината противоречи на
традиционната представа за отечеството (характерна например и за
тоталитарна България), обвързана непременно с националната
принадлежност, с определена територия, с географски и ментални
граници, с родния език. Литертурните образи и в трите романа
предлагат радикализирани алтернативи на тема родина –
териториалните, националните граници, границите между свое и чуждо
са условни. В езиковедски аспект това явление съответства на
ситуациите с би- или трилингвизма, а в културноантропологически
аспект – на признаването на хибридния субект като част от
неесенциалисткото разбиране за нацията и културата (вж. Blioumi 2006:
19 и сл.).
Главният герой Александър в романа на Троянов извървява
обратно пътя към родината. Заедно с кръстника си Бай Дан той
предприема пътуване на колело до България. Структурно и стилистично
тази част на романа отразява схващането на Троянов за родина и родна
култура, която не е непременно тъждествена с националната.
Разказвачът сменя непрекъснато ракурсите на повествованието,
редувайки историята на семейството на Александър с моменти от
неговото настояще. Похватът не е случаен – основен мотив при Троянов
е релативирането на стойността на миналото във формирането на
човека, от една страна, и открояване на значението на настоящия
момент при спомнянето на миналото, от друга страна. България е поскоро място, където Александър е роден; тя не е онази страна, която
15

Понятието портативна родина произхожда от Хайнрих Хайне (вж. Assmann 2010:
306).
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обикновено патетично се възхвалява като единствената, незаменимата
родина. Немският език впрочем прави лексикално разграничение между
двете понятия – Herkunftsland (страна на произход) и Heimatland
(родина). Страната, от която произхожда човек, е предопределена;
родината може да бъде резултат и на субективен избор.
Понятието за родина в романите на Троянов и Динев получава
дори кафкиански очертания и много напомня краткия разказ на Кафка
„Завръщане у дома“ (Heimkehr), чийто герой стои пред прага на
бащината къща и не се осмелява да го прекрачи: „В края на краищата
може да се случи човек да не иска да се завърне в бащината къща или да
се влюби в друга жена“ (Rosendorfer, Kempowki, Trojanow 2001). Според
цитираните автори родината е заменима – виждане, което остро
противоречи на прокламираната единственост и безалтернативност на
родината в социалистическа България. Родината за Бай Дан и
българските емигранти не е въплъщение на идилия, уют, копнеж и
щастие; тя е място на репресии и потискане на човешките права, в
сравнение с които дори условията в бежанския лагер изглеждат
поносими. Съветът на преводача Богдан към неговите сънародници е да
си представят от време на време „милата ни сладка родина”, за да им е
по-лесно да издържат (С 85).
Понятието родина извиква у героите на Троянов (Алекс, Бай
Дан) и на Динев (Светльо и Искрен) лични, интимни асоциации, част от
предсъзнателната памет. Мястото, където се чувстваш у дома не е
свързано непременно с определен топос, а с определена нагласа.
Родината Алекс открива в спомените от детството, в чувството, че се
връща у дома при мама, в образа на баба Слатка, в мириса на шарената
сол, с която тя му поръсва филията с масло (С 31). Без да бъде
пренебрегвана ролята на родината и свързаната с нея традиция в живота
на личността и общността, тя се определя само като един от
многобройните фактори за формиране на идентичността на човека
наред с отношението му към другостта и чуждостта, наред с личния
житейски избор, наред с подредбата на личните приоритети, наред с
любимите хора и любимите предмети, които човек взема със себе си,
тръгвайки на път. Родината не е непременно обвързана с чувството за
носталгия, тя е свързана и с копнежа към далечното, непознатото, с
копнежа „да се качиш на кой да е влак…да се разположиш върху синята
тапицерия, като за дълго пътешествие” (С 29 и сл.) към самия себе си.
В романите на Троянов и Динев прозира една колкото
екстравагантна, толкова и естествена представа за родината. Тази
представа е свързана с философията за физическото тяло на мигранта
като последната крепост на родното, негов последен дом, който
едновременно го отделя от околния свят и го свързва с него. Възгледите
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на Троянов и Динев за тялото като подслон на родното предопределят
стилистиката на литературните текстове. Езикът е физически осезаем,
еротичен. В контекста на преноса на българската другост в друга
културна среда адекватен е езикът, еманципиран от стандартните си
структури и провокиращ традиционните ценности на обществото, а не
езикът на хубавите поетични думи, зад чиято фасада зейват морални
пропасти.
Разбирането на Троянов и Динев за родното е в контраст с
възпитавания в България и предаван от поколение на поколение идеал
за родина: уникално място с неповторими природни дадености, с
великото си и славно минало, където човек се е родил и където се
намира бащината къща; това е родината като топос, който с нищо не
може да се замени. Чрез образите на Троянов и Динев феноменът
родина придобива характеристиките на географски и социално
детериториализиран, ментален, емоционален, интимен топос. Щастието
според Троянов не е въпрос на местоживеене, а на себенамиране, където
и да е в големия свят.
За автори като Троянов понятието родина претърпява разбираеми
метаморфози от гледна точка на мобилността на съвремието, но
продължава да бъде обект на дискусия и литературно претворяване,
което подчертава неговото първостепенно значение за формирането на
личността:
Няма една родина, има родини. Родина е лицето на човека, когото
обичам. Родина са семейството, приятелите. Родина за мен е немският
език. Родина са места, кътчета, краища (цит. По Paterno 2006: 150).
… да можеш да промениш понятието за родина, тя да не бъде част от
генетичната маса, а част от идентичността ти, която се развива
едновременно с духа и чувствата ти (Rosendorfer/Kempowski/Trojanow
2001).

Цитатите
демонстрират
ясно
дистанциране
спрямо
традиционното понятие за родина. Важни компоненти в случая са не
пасивното обръщане към миналото и „корените” на цяла културна
общност (народ), а конкретното събитие и свързаното с него лично
преживяване тук и сега, активната позиция на човека в това събитие.
Троянов използва нестандартно сравнение за тривиалната
метафора за отношението към миналото („корените” на човека),
породено от феномен, с който писателят се сблъсква в Индия –
дърветата банян, които имат корени не само под земята (в миналото), но
в разклоненията на короната си. Въздушните корени, отнесени към
идентичността на човека, внушават идеята за определянето ѝ като
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съзидателен акт в настоящето, а не като предпоставена от миналото
предопределеност (подземните корени) (Trojanow 2000: 10-11). С това
се оспорва и предначертаната праволинейност на веригата минало –
настояще – бъдеще. Троянов предупреждава за опасността
идентичността да се дефинира единствено и само чрез статиката на
миналото; авторът го нарича „музеен традиционализъм”, който
патологично издава „известен аутизъм” на личността и обществото и е
тъждествен „на национализма на мнозинството в неговата
невежественост и нетолерантност” (Trojanow 2000: 11).
Обобщено казано, понятието родина при Троянов и Динев е
свързано не с патоса на историческото минало, а с интимните спомени
за любими хора, с определени предмети, явления, аромати от детството.
Детските спомени не се полагат единствено в контекста на носталгията,
а се интерпретират като връщане към самия себе си. Контрастът между
топлината на детския спомен и депресиите на Александър в настоящето
потвърждава тезата за пътуването към детството като спасение.
„Корените” на родното според Троянов са строго лични и имат малко
допирни точки с голямата история на общността. С това си схващане
той разрушава традиционния модел за идентичност, който обикновено
(не само в българската културна общност) е детерминиран и доминиран
от спомена за славното историческо минало.
Понятието за родина при Троянов и Динев включва
задължително и езика, на който са написани техните творби, обратно на
представата за абсолютния приоритет на родния език пред всички
останали, за светостта на майчиния език („език свещен на моите деди”),
което в българската традиция е основен критерий за принадлежност към
българската литература. Двамата автори избират друг език за медиум на
своето творчество: „всеки автор някога научава, че думите са неговата
родина“ (Dinev 2006: 209-210).
Подобно на родината езикът също е обект на личен избор и този
избор не е задължително обвързан с родния език и с територията, на
която той се говори. Този тип отношение към езика изпада в
противоречие с трайно установилото се схващане за български писател.
Троянов и Динев, едни от първите автори, тематизирали в романите си
за България комунистическата диктатура, плахо се причисляват или
въобще не се причисляват към понятието български писател. В същото
време двуезичието или многоезичието се разглежда като прагматична
необходимост за добрата перспектива в чуждокултурна среда. Динев
очертава образа и пътя на мигранта до щастливия момент на говорене
на другия език, което в романа „Ангелски езици” неслучайно се свързва
с любовно признание и изживяване. Пасажът е финален за
произведението и обобщава по емоционален път разбирането за езика
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като съкровение, като убежище на най-фините човешки трепети и като
живо създание, което страда:
– Аз се влюбих в теб.
За първи път го чуваше на този език, затова тия думи му прозвучаха
толкова чуждо. Малко след това езиците в устата му станаха два и това
беше хубаво, понеже никой човек не може да говори с два езика
едновременно. Всяка дума страда от това – както собствената, така и
чуждата, всяка, която попадне между тях и се опита да развали играта
на две станали толкова близки души (АЕ 581).

Тримата автори критично подхождат и към понятието
идентичност чрез възприемане на промяната като трайна
характеристика в житейския път на човека: отхвърлянето на миналото
като бреме (Левичаров), емиграцията и дистанцирането от своето
(Динев), релативиране на миналото като идентифициращ фактор и
съзиждането на собствената съдба чрез играта (Троянов).
Идентичността според изследваните писатели не е еднократен,
завършен акт на национално и културно самоопределение, а динамичен,
отворен, креативен процес, продължаващ до края на живота.
Идентичността не може да бъде разглеждана само като част от дадена
изходна или родна култура. Тя се формира, от една страна, като трето
културно пространство – пресечна точка на родната култура и чуждите
култури, взаимодействащи с нея. От друга страна, идентичността
съвместява обществени и индивидуални интереси, като решаващо
значение има личният избор на субекта, изразяващ се в житейските му
приоритети.
Идентичността трудно се поддава на тривиално описание поради
динамиката и многообразието на нейните проявления. Този тип
идентичност Троянов тематизира още в началото на своя роман с
липсващата пъпна връв при раждането на Александър Луксов, което
представлява радикализирана метафора за идеята, че не произходът, а
съзидателната нагласа и поривът към смоопределяне (Алекс сам откъсва
пъпната си връв със щракащите си пръстчета, вж. С 11) са важните
фактори в изграждането на личността. Липсата на пъпната връв, на
връзката с „корените” се оказва не дефицит, а шанс. Разбира се, че е
важно откъде идва човек, но още по-важно е къде отива. Ще бъде
погрешно да се твърди, че авторът пренебрегва значението на
историческите начала при определянето на идентичността на отделния
човек. Този компонент присъства в модела на Троянов – обаче не е
преекспониран, а е равнопоставен с другите фактори.
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Автономията и суверенитетът, както и нестандартността в
определянето на собствения житейски път прозира и в начина на
разказване на Троянов – наративът лъкатуши с много прекъсвания и
скокове между различните житейски истории и времеви отрязъци.
Представителен пример за надскачащ националните граници модел за
идентичност е фигурата на българския емигрант Мирко, който
възприема сам себе си едновременно като италианец и като словенец;
подобни са и образите на неговите съседи, чийто двор е наполовина в
Италия, наполовина в Югославия (С 122 и сл.). Именно това трето,
междинно пространство между своето и чуждото, необременено от
условностите на националната принадлежност, населяват героите на
Троянов. За разлика от героите на Динев, които страдат от разрива
между минало и настояще, родина и чужбина, героите на Троянов
опровергават представата за мигранта като безпомощен човек, търсещ
съчувствие.
Чрез образите на Васко и Яна Троянов представя два типа
житейска нагласа. Васко скъсва рязко с традицията, със своето. В
чужбина той не се нуждае от предмети, напомнящи за родината; за него
речниците (комуникацията с другостта) са по-важни от спомените за
родното място. За разлика от него Яна е силно привързана към родовата
и семейната традиция. Преди бягството си от България в куфара тя
скрива скъпи за нея спомени за родината като изображенията на морето
и на българската роза. При преминаването на границата обаче те биват
ответи от вятъра.
За тримата автори процесът на формиране на идентичността е
вид номадско пътуване (Trojanow 2000: 10 и сл.) през различни
култури. В това отношение Троянов, Динев и Левичаров продължават
традицията на немските романи от XVIII в. (Bildungsroman), чиито
герои се отправят на пътешествие, за да съберат житейски опит и да се
формират като личности. Някои от тези романи са подчертано
поучителни, други изобилстват от приключения и удоволствия (вж.
Steinecke 1999: 147). Изследваните произведения принадлежат към
втория тип и са в противоречие с „музейния традиционализъм”, типичен
за националната култура. Троянов открива нещо патологично в
паническия страх и в самоизолирането на своите сънародници от
чуждостта, което на всичко отгоре се свързва с атрибути като здрав
разум и самосъхранение. За неадекватността на подобни „предпазни
мерки” говори фактът, че в основата на всяка национална култура стои
хибридността, взаимодействието на съдържащите се в нея субкултури.
Не само външните влияния, но и интракултурната чуждост е трън в
очите на всяка диктатура, която се стреми към унифициране с цел полесно манипулиране на социалните процеси. Тоталитарните режими се
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стремят към неутрализиране и потискане както на външните, така и на
вътрешните културни влияния. Да бъдеш друг е трудно в условията на
тоталитарна България. В този смисъл продължение на дискурса за
пътуването са размислите за унификацията на хора, мисли и
поведенчески модели и за тоталния контрол върху тях. Литературни
примери за това представляват образите на Бай Дан, Васко, Боро
(Троянов), Иван, Михо, Огнян, поп Серафим (Динев).
Уеднаквяването на начина на живот в социалистическа България,
„уравниловката” (А 144), тематизирана и в трите романа за България, е
резултат от настойническото отношение на властта („бащата на
нацията”, „партията майка”) към хората и обхваща всички области на
живот – от униформеното облекло през еднотипните жилища и техния
интериор до униформените мисли. Тоталният контрол е част от
стратегията за държане на масите в подчинение и послушание и за
тяхното манипулиране. В този смисъл особено значима е ролята на
всесилния партиен секретар, въоръжен с идеологически лозунги и
заплахи, чиято функция е детайлно обрисувана в образа на Диневия
герой Младен Младенов.
Другият определящ фактор в развитието на личността, наред с
мотива за живота като пътуване, е играта, креативното отношение към
живота. Като се има предвид догматизмът на живота в условията на
диктатура, идеята на Троянов за живота като игра изглежда почти
еретична. Тази идея е литературно въплътена във фигурата на Бай Дан
като представител на схващането, че съдбата на всеки човек е в ръцете
му и той трябва да поеме отговорност за нея. Авантюристичният модел
Бай Дан решително се отличава от социалистическия манталитетен
модел на плановост, на избягване на риска, на пасивност и дори
инфантилизъм в житейската нагласа. Бай Дан е „играчът” в добрия,
креативния смисъл на думата; и в чужбина, и в България той държи
положението в собствените си ръце и е в състояние да овладее дори
случайността:
…кое в хвърлянето на заровете е случайното. Не държиш ли всичко в
свои ръце? Не
зависи ли от теб с каква сила ще ги хвърлиш, под
какъв ъгъл спрямо таблата, какви са били числата отгоре? Това няма
много общо със случайността… И ако познаваш добре повърхността,
върху която ще се търкулнат, както и материала, от който са направени
заровете, тогава би могъл да изчислиш хвърлянето... Необходима е,
разбира се, известна ловкост и опит… Вместо да мрънкаш, трябва
малко по-сериозно да се захванеш с тази игра” (С 184).

Човек наистина може да остане „като гръмнат” (такъв е случаят с
Алекс, С 184) след подобна притча за житейската философия на
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успяващия, който, за разлика от губещия, не прехвърля вината за
несполуките си върху случайността или липсата на късмет, а играе
„играта” на живота, натрупвайки опит, ловкост, пресметливост. Тогава
и случайността се оказва зависима от собствените му ръце. Героят търси
и открива в случайността (късмета), случая (наличните предпоставки) –
качества, които човек сам изработва у себе си, за да отговори на знака
отгоре. В този смисъл житейският път е комбинация от щастлива
случайност и лично волеизявление. В модела на Троянов е възможно
наред с щастливата случайност да се предвидят всички субективни и
обективни фактори, за да се случи случаят. И субективното, и
обективното е въпрос на познание и себепознание. Моделът на Троянов
се оказва в крайна сметка прагматичен въпреки играта и вложената в
нея креативна фантазия. И тази прагматичност изрично се
противопоставя на „мрънкането” – част от манталитета, който се
проявява не само вследствие на социалистическото обществено
устройство, а е трайна характеристика в българския културен стандарт.
Парадоксалното в представения от Троянов литературен образец за
житейския път е, че негов носител е Бай Дан – човек космополит, но
идващ от Изток; живял в условията на диктатура, именно той пледира за
този тип житейско поведение пред изумения си кръщелник, израснал и
възпитан на Запад в условията на демокрация. С това Троянов излиза от
позицията на евтино критикарство на определена обществена система и
се включва във философския дискурс за различните житейски нагласи
извън и независимо от идеологемите, свързани с определена
обществено-политическа система.
На фона на силния характер на кръстника, който въпреки
унижението на режима внушава респект с твърдия си глас, с човешкото
си достойнство и справедливия си гняв, образът на кръщелника е
контрапунктно изграден: Алекс е с изнежена и депресивна природа („От
месеци се чувствам отпаднал, останала ми е сила колкото за копчетата
на дистанционното и ваденето на коркови тапи”, С 34), капсулиран е в
нежеланието за комуникация („Човек се чувства сигурен само с куче”, С
34), липсва му импулс да вземе съдбата в свои ръце и сякаш
единственото, което желае, е да се носи по течението на еднотипното си
и осигурено ежедневие в удобната поза на меланхоличен скептик („Кога
започва надеждата”, С 34). Едва срещата с Бай Дан го изважда от
летаргията. Тандемът Бай Дан – Алекс е символ на доверие и подкрепа,
но не в смисъла на характерния за системата колективизъм, а на
доверието в тима, в междуличностните отношения. Приоритет на
социалистическия обществен модел е колективното, предхождащо по
значение индивидуалното; нещо повече, индивидуализмът е заклеймен
като егоистичен модел на поведение. Общество и индивиди, за които се
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грижи изключително държавата, не могат да имат за приоритет
индивидуализма, риска и свободата.
Бай Дан подтиква и съпровожда Алекс в пътуването към
България и в пътуването към себе си в опит да го научи на изкуството
да живее. Самият учител е авантюрист, нестандартна личност,
образован, полиглот, с богат житейски опит, включително като бивш
затворник. Винаги носи със себе си „затворена дървена кутия, пуловете
и заровете, кръщелно свидетелство и кинжал“ (С 150). Бай Дан напомня
фигурата на Алековия бай Ганьо – отчасти в контраст, отчасти в
паралел: вместо розово масло носи зарове, вместо хляб, сирене и лук –
кръщелно свидетелство; кинжалът присъства обаче и в двата случая.
Предметите на бай Ганьо го характеризират като типичен български
национален герой; предметите на Бай Дан символизират
индивидуалност и нетрадиционно, креативно отношение към живота.
Патриотарските възгласи и съмнителните естетически забавления на
бай Ганьо отстъпват място на елегантното, фино, емпатично отношение
към света у Бай Дан – той слуша „Проклятието на Фауст”, Мъртвешки
танц”, Залезът на боговете”, „Макбет”, „Фантастична симфония”(С 186).
Алековият герой олицетворява традиционната българщина; Бай Дан,
„играейки играта на живота”, предизвиква съдбата, адаптира се към
други културни общности, но не инструментализира срещата си с
чуждостта, за да черпи облаги.
Бай Дан е прагматичен, упорит и целеустремен, но умее да се
радва на живота. Тези качества се опитва да култивира и у Алекс при
пътуването му към България. Именно те са важни, а не самото
завръщане в родината, защото произходът, миналото на човека е само
един от многото фактори, формиращи идентичността му. С този възглед
Троянов ревизира разбирането за „решаващата роля на миналото” в
настоящето и бъдещето на личността, много разпространено в
колективистичния тип култури. Тезата на автора за комплексния
характер на идентификационните модели се потвърждава от
съвременното динамично развитие на света, от интензивните
миграционни процеси, породени не единствено по силата на принудата,
но и по волята и според потребностите на модерния човек. Основата на
това ново отношение към родното и чуждото Троянов съзира в
исторически предпоставената хибридност на всяка една култура (няма
„чисти“ култури поради непрекъснатото им взаимодействие) и в
конфлуентността на културите в настоящето (вливането им една в
друга) (вж. Kellermann 2006: 9; Trojanow 2007).
Играта е феноменът, който най-силно противостои на „музейния
традиционализъм” и на капсулираността на битието в относително
затворени общества. Нещо повече – играта, според идеолозите на
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тоталитарния режим, е в противовес на рационалното прагматично
поведение и „пропилява значителна част от ценното свободно време”
(Георгиева-Юскеселиева 1967: 224). Играта е вид отклонение от
системата на контрол. Контрапункт на тази позиция е образът на Бай
Дан с представата за играта като същностна характеристика на живота и
за значението на фантазията в него. Че фантазията е „еликсирът на всяка
игра” свидетелства епизодът, който много прилича на съчиняването на
истории в Хофмановия романтически разказ „Прозорецът на
братовчеда”: Бай Дан и Алекс съчиняват истории за собствениците на
преминаващите по аутобана коли (С 188).
Така се въвежда и третият фактор, преценен като основополагащ
за формирането на идентичността – разказването на истории.
Мотивът за разказването на митични истории и приказки е свързан
основно с поколението на бабите и дядовците. Личните истории в
изследваните романи са издържани в приказно-романтичен (Троянов),
митологично-мистичен (Динев), некрофилно-патологичен (Левичаров)
стил. Но и трите наратива, визиращи исторически дадености и събития,
се противопоставят в изказа си на инструментализираната и
манипулативна историография от времето на тоталитарната държава. В
официалната
историография
на
социалистическа
България
основополагащите разкази на българската история – за Златния век,
Възраждането, освободителните борби против османското владичество,
победите на българската армия във войните от началото на XX в.,
антифашисткто движение – отбелязват етапи на историческо развитие,
чиято кулминация представлява установяването на комунистическия
режим и неговата идеология (А 112 и сл.). Инструментализирането на
историята има за цел да оправдае и легитимира модела на управление за
няколко десетилетия напред. В същото време трябва да се посочи, че в
изследваните романи значението на споменатите исторически епохи за
формирането на общностните идентичности е дискутирано в контекста
на плуралистичното демократично развитие на България.
Топосите Изток и Запад се представят в романа на Троянов чрез
реалии. България като родно място на Александър не се назовава
поименно. По този начин топосът родина не се отъждествява, както
обикновено се случва16, с определени национални граници и културни
особености. Родната култура се загатва с интимни моменти от детството
на героя и това ѝ придава много личен привкус. В този смисъл своето,
родното се оказва различно от етническото, националното,
16

Много често, особено в тоталитарни режими, колективната памет определя нацията,
респ. националната културна принадлежност, като единствено възможната социална
форма на културно общуване (вж. Niedermüller 2004: 13).
91

териториалното. Анонимен остава и Западът – той се визира или
посредством типични представи за него, или като астрономическо
измерение. Двойната анонимност на свое и чуждо внушава идеята за
идентичност отвъд границите на собствената и чуждата културна рамка,
идентичност, формираща се в трето, междинно пространство между
културите.
Романът съдържа две разнопосочни сюжетни линии. Опозицията
Изток – Запад е представена от групата български бегълци, поели пътя
на Запад, а опозицията Запад –Изток е свързана с главния герой
Александър, който се връща от Запад в родината. Разделянето на Изтока
и Запада от Желязната завеса е мотив и в трите романа. В романа на
Троянов малкият Алекс в буквалния смисъл полита през границата и
„меко каца” (в каруца със слама) в „обетованата земя”. От друг тип е
обаче „приземяването” на неговите родители и на останалите бежанци
от България. Тримата автори тематизират идеализираната представа на
повечето българи за Запада като рай на земята: всички там говорят
английски, на всеки ъгъл има полицай, всеки си има жилище (С 56).
Представата за идеалния Запад, подобно на представата за бягството
като героична постъпка, много скоро се изпарява от съзнанието на
българските емигранти. Отношението към тях в бежанския лагер
Пелферино е хладно и делово. Инстинктивно Васко чувства, че
„обетованата земя” не само предлага различни съблазнителни неща, но
и изисква „да бъде ухажвана“ – „И то на чужд език” (С 57). В романа на
Динев Светльо и Искрен, преди да ги застигне жестоката реалност,
търсят утеха при мъртвя Миро (АЕ 5). Представите на Румен Апостолов
(А) за Запада също са изпълнени с фантазии. В затворените
социалистически общества пътуването на Запад е запазена територия за
членовете на висшата номенклатура и техните семейства. Това до
голяма степен обяснява слуховете и фантасмагориите, които
идеализират масовата представа за Запада. Автентична информация за
него идва всъщност главно от туристите в българските курорти и от
забранените радиостанции (вж. Taylor 2007: 186).
Образът за Запада, който ни се открива през погледа на Бай Дан,
показва не само привлекателни, но и ужасяващи страни: „уморени лица
на пенсионери и трудовоповинни, чиито очи нищо не виждат,
препълнени от огромно навъсено недоволство, които изпитват вражда
към всяка частица от техния свят, и така е от години и десетилетия” (С
147). От друга страна, фактът, че хората на Запад са любезни и
постоянно се усмихват, учудва Яна и Васко, които са свикнали с
навъсените и нещастни изражения по лицата на сънародниците си.
Същевременно Бай Дан насочва вниманието ни към друг тип изражения
в западната метрополия – в мултиперспективата на гледните точки
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Троянов релативира категоричността на съждения и мисловни клишета
за отделни култури на Изток и на Запад.
Българските емигранти в романите на Троянов и Динев разказват
различни истории за бягството си от България, причини за което са не
само политическите репресии и насилието (вж. С 81). Троянов разкрива
подбуди и от друг тип: самото пребиваване в условията на диктатура е
вече мотив да избягаш, за да живееш „след поражението” своя собствен,
свободен живот, който сам си избрал, да бъдеш зачитан като личност
вместо да потъваш в масовката на паради, манифестации, пионерски
сборове, тържествени клетви и събрания, където се превръщаш в
инструмент на нечии идеологически цели. Авторът конкретизира този
процес на манипулиране на общественото и индивидуалното съзнание в
епизода, отразяващ международния конгрес на студентите в София. На
пръв поглед събитието е стъпка към отварянето на България към света.
Манипулациите на властта по време на конгреса разкриват обаче друга
страна от социалистическата действителност – чрез крясъци,
подвиквания и тропане с крака се препятства провеждането на истинска
дискусия по социални и политически теми, гласовете на делегатите от
западните страни потъват в изкуствено създадения хаос и практически
им бива отнето правото да говорят. Целта на властта е да се докаже
упорито разпространяваната идеологема за политическата пасивност и
обществената неангажираност на младите хора на Запад (вж. Таylor
2007: 169). Затова именно гласът им се заглушава чрез подставените
клакьори. Диалогът се отлага. Преводачите влизат в ролята на
манипулатори на думите и истината в услуга на комунистическата
пропаганда (вж. С 53 и сл.). Принципът за отваряне на България към
света се прилага дотогава, докато това не засяга целостта на режима и
системата. В ролята на критик на този подход влиза героят на Троянов
Боро, който заедно с Васко предприема дълги кросове през гората, за да
проясни и подреди мислите си (С 35). И двамата се противят на
двуличието и опекунството, в което са принудени да живеят в
тоталитарна България.
„Два рода – два свята” е емблемата на опозицията Изток – Запад
в романа на Левичаров в лицето на българските и германските роднини
на повествователката. В единия свят е „джунглата” България с
„гранясалото, претъпкано жилище” на баба и дядо, където във
всеобщата сивотия като шарено петно се откроява облечената и
гримирана като клоун леля Цвета, и където липсва така естественото за
къщата в Германия лично пространство – не го откриваме и в
социалистическото панелно “общежитие” въпреки законовите
стандарти относно необходимата за живеене площ за един човек. Трима
души нощуват в една стая, дишат един в друг – това е образът, в който
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Левичаров въплъщава принудата в „колективистичния“ тип общество
много хора да се задоволяват с малки пространства за живеене.
Спазването на дистанция спрямо другия и в конкретния, и в преносния
смисъл на думата, не е приоритет в българската битова култура и в
южняшкия манталитет въобще. Като представителка на северните
народи героинята е свикнала да разполага с обширно лично
пространство, има собствена стая в къщата в Дегерлох и се ужасява от
спарения въздух на софийското жилище, от тази „непринудена, почти
интимна” близост, която ограбва спокойния ѝ сън (А 146): “На балкона
на булевард „Ленин” копнеех за нашата градина в Дегерлох. Тя ми се
струваше огромна, територия на свободата и на приключенията…” (А
148). Топосът България като цяло се олицетворява с турската баня и
купищата смъкната кир. Като насрещна снимка на цялата българска
мизерия Левичаров поставя строгия, „стерилен” свят на достопочтените
лютерани, всичките облечени в черно, всичките закопчани догоре, с
бели колосани яки, жените, подобно на „швабската баба” с пригладени
събрани на кок коси, ухаещи на сапун, за разлика от софийската баба,
„омотана” в черни вълнени парцали и миришеща на „розово масло,
камфор и гнилост” (А 122, 140-149). Противопоставянията между
България и Германия продължават на топографско ниво: „Дегерлох
трябва да е особено скучно място... Някой и друг хълм, безцветният
канализиран Некар.... никакви светещи риби, никакво море като
философска школа”, никакви смели рибари от разказите на бащата.
„Сталинските грамади и последвалите строежи в брутален стил” не са
пощадили любимия на бащата черноморски бряг, „за който винаги ни е
разказвал с най-ярки цветове” (А 185). Романтиката на миналото от
спомените на бащата се изпарява на фона на „гадостта” на бетонираното
Черноморие и на минаващия през Дегерлох ужасяващ аутобан: „Само за
няколко години дребнобуржозната част на Дегерлох започна да
изглежда като всички ужасяващо безлични места…” (А 187). Не само
българската неугледност, но и бюргерското у германските роднини,
включващо собствената прекалена „разсъдливост”, отвращават
повествователката: „Не можем да се оплачем, казвам на сестра си. Не
сме гладували, не сме яли бой,
имахме
средства
за
сносно
образование, а накрая дори получихме скромно наследство.
Какво
повече му трябва на човек”. Такава е кратката „българско-германска”
рекапитулация на героинята за житейския път на двете сестри (А 8).
Паметта е за живите, мъртвите нямат памет (вж. А 186-187).
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Идеологически представи и тоталитарни практики.
Демаскиране на идеологеми
В изследваните творби Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле
Левичаров десакрализират миналото по различни начини: Левичаров –
чрез радикално отричане на миналото като предопределеност и бреме
със средствата на литературната провокация, Троянов – чрез
релативиране на фактора минало като основен момент във формирането
на идентичността на индивида и общността, Динев – на базата на
житейската съдба на две български фамилии в комунистическа
България.
Основната теза в романа на Левичаров е вързана с
патетичното и „многословно“ отношение на българите към
славното минало и неговото първостепенно значение в живота на
хората.
Преклонението
пред
миналото
компенсира
неудовлетворителното настояще и липсата на перспектива в бъдеще.
За колективистичния тип култури, към който дълго време бе
причислявана и българската култура, е характерно почитането на
традициите и историята, тъй като те са колективно дело или се приема,
че са дело на цели народи и нации. Освен това колективизмът като
начин на функциониране на обществото, особено в условията на режима
до 1989 г., има нужда от стабилни лостове, които да удържат неговата
цялост. Такава “опора” на обществото предлагат именно големите
исторически събития и
тяхното символно сакрализиране и/или
демонизиране. В България много често липсва времевото и рационалнопознавателното дистанциране от историческите събития, което
позволява да се преценят по-реалистично тяхната величина и тяхното
величие. Българската култура демонстрира чрез монументалността на
паметниците си идеята за своята историческа и културна
изключителност (вж. Taylor 2007: 175), основана според Левичаров до
голяма степен на „развинтената” фантазия на българите:
Фантазията на българите е особено развинтена. Те твърдят, че в
продължение на столетия са се борили далеч по-ожесточено за свободата
си, отколкото всички останали балкански народи заедно. ...Механизмът
на тяхната фантазия не обръща внимание на цифри и вероятности.
...Предпочитат да държат превратностите на най-новата история далеч от
фантазията си.
Липсват: германският Вермахт и СС.
Липсва: съветската армия.
Липсва: съсипването на страната, на градовете и на селата благодарение
на съветската система (А 126).
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Неслучайно множеството паметници у нас са построени в масивен
и разгънат план, в стила на „гигантоманията на реалния социализъм”,
който, бидейки “малък” по отношение на човешките права и свободи в
настоящето, издига компенсаторно импозантни монументи на великата
ни история. Патетичното позоваване на славното минало е основна
ценност в българската културна общност, структурирана главно на
принципите на голямото властово разстояние, тъй като позоваването на
миналото, неговото идеализиране и героизиране е един от начините за
поддържането на властовата йерархия. Липсата на дългосрочен идеал,
както и липсата на привлекателна перспектива пренасочват вниманието
към миналото, защото единствено то съществува реално: настоящето е
мимолетно, а бъдещето – модално. Освен това традициите, установени
в социалистическа България чрез монументите, символите и празниците
имат в повечето случаи показен, а не интимен характер. В тези три
характеристики – колективизъм, голямо властово разстояние,
краткосрочна ориентация (вж. Хофстеде 2001, 2003) – биха могли да
бъдат търсени причините за историческата ни патетика и за
емоционалното ни отношение към историята въобще.
Позоваването на славното минало не е само български феномен.
В България то се преекспонира, но явлението е типично и за други
европейски култури. Обществото по време на кайзерите в Германия се
позовава
силно
на
монархическо-героичните
традиции
от
Средновековието, което се въздига в култ и се определя като връхна
точка в развитието на немската история. Паметникът на Херман в
гората Тойтобург от 1875 г., паметникът на битката на народите в
Лайпциг от 1913 г., както и други паметници подчертават
експанзионистичните аспекти в германската история като елемент от
формирането
на
общностната
идентичност.
Националсоциалистическата диктатура също се храни от славното
минало – крепостта Трифелс, в която се съхранявали съкровището и
инсигниите на Първия райх се преустройва така, че да демонстрира
връзката на Третия с Първия райх. Много крепости се превръщат в
символи на диктатурата, в тях се настаняват водещите институции на
Хитлеровия режим. Целта е митът да доминира историята и да
легитимира националсоциализма като продължение и кулминация на
германската експанзия от Средновековието (вж. Burkhardt 2004: 237254). След поражението през Първата световна война и особено след
края на Втората световна война няма и следа от подобни въжделения за
героизъм и слава и тяхното превъплъщение в настоящето (изключение
правят маргинални радикални движения, които не са определящи в
политическия живот в Германия). В България, която в началото на XX
в. също преживява няколко национални катастрофи, под маската на
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патриотизма продължава да се утвърждава безкритично и безотговорно
култът към славното (военно) минало; утвърждава се и тип
национализъм, нетърпим към другостта, с отявлени териториални
претенции към установени, справедливо или несправедливо, държавни
граници.
Подобен ракурс за изворите на българското самочувствие в
настоящето се открива в романа на Левичаров в позоваването на
славното минало с връщане хилядолетия назад във времето чак до
орфическата епоха и историята на траките с техните изкусни златни
накити и предмети. Наследници сме на вековна богата култура, която
“разхожда” славата на далечните ни предци из целия свят. Дали сме
обаче техни следовници? Мотивът за „национализирането” на цялата
многовековна история по българските земи иронично е загатнат от
Левичаров с фикционалното родословно дърво на Людмила Живкова,
което стигало „до 324 г. преди Христа“:
То отреждало на фамилията Живкови забележителни корени, понеже
един от предците се оказал виден боец на Александър Македонски,
образец на тракийски войн, сдобил се с булката си при масово
бракосъчетаване на десет хиляди бойци с десет хиляди персийски
невести, сиреч при предприетото от Александър богато на символи
евразийско сливане на народностите (А 165).

Делото на братята първоучители Кирил и Методий също е на
челно място в поредицата от исторически аргументи, създаващи
националното ни самочувствие. Но: „Българите обичат да забравят, че
двамата братя изобщо не са стъпвали в България и че азбуката е
създадена от учениците им” (А 169). Друг въпрос е дали това
обстоятелство като фактология има значение за формирането на разказа
за делото на първоучителите, който вече векове наред играе основна
интегрираща роля в културното пространство не само на България, но и
на цялото православие. В съвременен план проглушихме света, че с
Джон Атанасов, който е само наполовина българин, сме родителите на
първия компютър. Но не чухме гласа на другата половина гени у
изобретателя. Нагласата за национализиране на цялата „възможна“
история е общобалканска – създадени бяха митологеми на историкоидеологическата пропаганда, въоръжени с най-примитивните пози и
реторики на националната митомания: прабългарите като най-старите
европейци, сърбите като най-древния народ, хърватите като най-старите
арийци, македонците като преки наследници на Александър Велики.
Социализмът в своята неизбежна националистическа модификация и в
своята несъстоятелност в настоящето доведе до това твърде голям брой
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хора да търсят миналото си, своите арийски, дакийски, тракийски,
илирийски, славянски, мохамедански корени (вж. Milcakov 2006: 29 и
сл.). Рефлексът да усвояваме и присвояваме историята на исторически и
културни общности само защото са живели преди нас по тези земи или
защото носим отчасти техните гени е тематизиран в романа на
Левичаров като контраст между Орфеевото певческо изкуство,
унаследено в Магията на българските гласове, от една страна, и
дивашките нрави на пра-поколенията, от друга страна: „…тази грачеща
гмеж, отмъстителна, кръвожадна, зла. Те надували роговете си,
кряскали и вдигали шум дотогава, докато песнопението на Орфей не
престанело да въздейства, тъй че да могат да заколят певеца. И ето че по
Марица заплували мраморнобелите му телесни части, заплувала
неспирно пеещата глава на Орфей... към морето. Искала да се махне от
тая проклета страна, наричана по онова време все още Тракия” (А 11).
Мотивът за противопоставянето между духовното и варварското начало
повествователката открива и в личен план, в литературния образ на
хубавия глас на бащата, задушен от варварския акт на самоубийството
му.
Митоманията като контрапункт на историческото познание,
включващо митове и легенди, е основен мотив в романа на Левичаров.
Част от тезите на този дискурс в научен план са мотивирането на
съвременни несполуки в общественото развитие с аргументи от
миналото: петстотин години турско робство, синдром на вечната жертва
на обстоятелствата, безкритичното
отношение към националноосвободителните движения (тезите за всенародната антиосманска и
антифашистка съпротива), мъченичеството, героизмът, който често не
се персонифицира, а се приема като колективна даденост (героичният
български народ), послания като това, че не може да има смирение и
прошка. Извикването на тези образи на колективната памет не е
безкористно – цялата история от Средновековието до 1944 г. се
използва и адаптира от комунистическата власт с цел монополизиране
на аурата на историческите събития и авторитетите в националната
история за заздравяване на системата. Нещо повече, победата на
социалистическата революция на 9 септември 1944 г., както и
антифашистката съпротива се разглеждат като кулминация, като звезден
миг („Sternstunde“, Beyer 2006: 320) от историческото развитие на
българската държава, което е важна стъпка в легитимирането на
комунистическото настояще. Широко разпространеното клише за
„корените” като образ на миналото на човека и общността предпоставя
две гледни точки: от една страна, историческите начала („корените”) са
важни, защото предоставят жизнените сокове за съществуването на
стъблото и короната на дървото; от друга страна, короната е тази, в
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която се оглежда настоящето, а нейните върхове сочат бъдещето.
Преекспонирането на „корените” става често за сметка на короната и
нейните върхове.
Радикална критика на непрекъснатото позоваване на славното
минало, намерила израз в още по-радикална литературна провокация, се
открива в главата от романа на Левичаров, посветена на паметника
Създатели на българската държава. Трайната асоциация след прочита
на този обширен пасаж е противопоставянето на монумента на
обезличения и анимализиран човечец от панелните квартали,
окончателно „смазан” (при земетресение кавичките ще отпаднат) от
застрашително надвисналата над възрожденския Шумен бетонна
грамада. Погледът към Шуменското плато предизвиква една единствена
реакция:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Срив в речевите способности.
Обичайните компенсаторни рефлекси не задействат. На човек му се
приисква да се е научил да лети, за да се махне оттук (А 112).

Докато някои летят на крилата на националната гордост, други,
не само чужденци, но и българи, шуменци, се чудят как да се скрият от
този дамоклев меч, който ежедневно им демонстрира колко малки и
нищожни са те, пълзейки долу в ниското и вдигайки страхопочтително
поглед към него:
Гадост. Угнетителна гадост. Всесилна гадост. Народна гадост. Която и
дума да ми хрумне, не е достатъчна. Грубо, брутално, чудовищно – да,
това подхожда, но то подхожда и за повечето паметници от последните
сто години, както на Изток, така и на Запад. Насилствено, просташко,
прекомерно – да, вярно е, само че това нещо тук е далеч по-неумолимо
и отвратително. Грозно, отблъскващо, недодялано – да, така е, но все
пак не обхваща целия ужас. Груба гадост, некадърна гадост, коварна
гадост, противна, изнудваческа гадост – да и пак да, но с думи това
чудовище не може да бъде щурмувано.
Метлище. Сутрин швабската ни баба метеше с едно такова метлище
тротоара. Тук има нужда тъкмо от небесно метлище, с километрична
дръжка и цялата от стомана, за да измете това плато, та българите пак
да могат да гледат волно наоколо, да си вземат отпуск от насилствено
наложената им история, да не виждат никога вече тия артефакти, чиято
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цел е да им внушат, че предците им са родени като кютюци, че като
кютюци са съсичали всичко, което е попадало под копитата им. И само
как са навъсени тия фигури – като за вечни времена!
Как не са се сетили да турят в разполовената грамада и
високоговорители, за да обливат страната с ревове и крясъци, с
блъскане на мечове и тропот на копита? Или фонтан, от който да
плиска кръв?
Заплашително тихо е сред бетонните стени, тихо като на някое
злокобно място. Дори птиците избягват да прелитат през изкуствената
гигантска цепнатина.
Струпаното тук не само е грозно, то е зловещо. Ненормално и зловещо.
Насила те натикват в тая зловеща бърлога, в този разцепен, разсечен,
разполовен череп, в който българските герои от миналото – не, те не
дремят в своите скални люлки, за да израснат полека от камъка, а
изскачат навън, като разбиват бетона и смазват при това невзрачния
като бълха човек, който, гледащ плахо нагоре със схванат врат [...] се е
сгушил край пръстите на нозете им. На циклопски коне, с дрънкулки на
шлемовете си върху челата, излети от бетон, грамадни и отблъскващи
като етажите на панелен блок.
Арно Брекер, любимият скулптор на Хитлер, бил ваял гиганти? Ами! В
сравнение с тоя войнствен цар и свитата му избраници Брекер е правил
джуджета и то в точни пропорции (А 112-113).

Представянето на историята в монументализма на архитектурата
и паметникостроенето внушава идеята за вечност, но и идеята за страх,
сплашване, унизяване на малкия човек (вж. Günther 1993: 192). Подобен
страх от историята изпитва героинята на Левичаров, движейки се,
подобно сянка, сред бетонните плочи на паметника Създатели на
българската държава на Шуменското плато, изгубила чувството за
физическо присъствие, изгубила ума и дума:
…Вече не присъства. Който и да се движи там пред нас в тъмнозелен
кадифен жакет с кафява яка, не е тя. Нито една дума не се отронва от
устата й, нито един жест не издава какво мисли това създание. Все
едно през чудовището върви едно Нищо и само провесената през
рамото му чанта, кафява естествена кожа, излъхва малко живот. Тук
крачи някакво псевдотяло, нищо не иска, нищо не приема, дори не
отмята назад глава, за да се озърне, а сяда на един камък и гледа –
доколкото може изобщо да се говори за гледане – надолу към града.
Връзка между нея и мен не съществува, между нея и Румен – още помалко. Сестра ми или който и да е това, като че ли не ни познава (А
114).

Героинята не е в състояние да познае собствената си сестра,
спътника си Румен, тя дори не може да се самоусети като плът и дух.
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Дотолкова „тежи” шокът от преживяното. Дори в чантата от естествена
кожа има повече живот, отколкото в героите на Левичаров, изпаднали в
„дупката” на неестествено за човешките възприятия състояние,
изпаднали в нищото, сковани в език, жестове, плът, дух. Показателно за
това състояние на безтегловност е последващата картина с „пухчето” (А
115), което се движи във въздуха и за което героинята се „улавя” като
удавник за сламка, за да се събуди от кошмара на току-що преживяното.
„Пухчето” е едновременно израз на конкретното душевно състояние на
безтегловност у героинята, метафора за „въздушното” спасение от
надвисналото бреме на историята, но и символ на (не)осъзнатата
преходност на нещата, чийто контрапункт именно е тежкият паметник
на Шуменското плато.
Симптомите на културния шок, който изживяват героините
чужденки при посещението на Шуменския монумент, чувството за
реална заплаха сред бетонните гиганти, усещането за смърт – там дори
птици не прелитат – се прехвърлят върху българина Румен, който
вместо гордост от славната българска история изпитва същия „срив на
речевите способности”, а сълзите му са израз на безсилие да изкажеш
неказуемото („косите са му щръкнали чак до връхчетата”) (А8). Дори
опитът за вербализиране на някакво обяснение пропада в заучени фрази:
…комунистическата партия искала с този паметник, и то през 1981-а–
1981! Юбилейната година! – да подчертае значението на българската
история, и то не само на комунистическата българска история, както
обикновено се правело, ами на християнската българска история, да, на
историята на българското мисионерство, на Кирил и Методий, тези
прочути монаси, които докарали християнството в България, както и на
цар Борис I, първия български хан, който се покръстил. Всички те и
още много други, естествено и всички борци срещу османското
робство, били представени тук вкупом, което означавало много за
българите и несъмнено било нещо особено. Освен това, добавя той с
глас, който вече никак не му се подчинява, та думите му звучат като
произнесени не от Румен, не от оня Румен, който познаваме, а от
някакъв дребосък Руменчо… (А 114 и сл.).

Пасажът съдържа две гледни точки към символиката на
паметника: от една страна, представянето на цялата културна традиция,
на всички важни събития от старата история на България като символ на
националната идентичност; от друга страна, споменаването на
инициатора на построяването на монумента – комунистическата партия
и декларираното от нея намерение да събере „под крилото си”
културната памет на България. Това споменаване е знак за процес,
който наред с Левичаров регистрират също Илия Троянов и Димитър
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Динев в своите романи за България: идеологическото обсебване на
историческата памет, включително (и парадоксално) на християнството
като цивилизационен избор, под „шапката” на една атеистична партия и
в услуга на действащата тоталитарна система.
Шокът от „бетонната скръб”, надвиснала над прекрасния
възрожденски град (А 117), има своята тъжна развръзка: двете сестри и
Румен часове след посещението на Шуменския паметник представляват
безутешна гледка: „полуживи, полумъртви”. Опит да се преодолее
интер- и интракултурния шок е метфората на Левичаров за Нещото,
което се издига над фунията от българска „мизерия, воня, бетон,
боклуци, ръжда, вехтории, умряла котка” (А 121), над българския
„лисичарник” далеч горе в небето, покрито със „златозарни” ангелски
криле (А 119). В творчески план Левичаров разсъждава чрез героинята
си за литературното писане като вид спасение от връхлетялата я криза
на духа: „Единственият начин да се отърся е да отричам съществуването
на всичко, което ме заобикаля. Най-простият способ е да изфирясам
духовно от тук, и то право нагоре, директно в небето. Тогава първата ми
попаднала история е добре дошла за мен, улавям се за първата
попаднала ми дума, която не е изцапана от грозота и мръсотия, тя ме
спасява, аз се вкопчвам в нея и почвам да бърборя, сякаш е въпрос на
живот и смърт” (А 120). Мотивът за творческия процес като спасение не
е прецедент и се проявява не само в срещата с неугледната българска
действителност. Той е заложен още в детството на героинята с
фантазиите („смахнатото бръщолевене”) на малкото дете при вида на
унилия и депресиран български баща (вж. А 120).
Пасажът, свързан с паметника на Шуменското плато не само
провокира, но и агресивно предизвиква българската читателска
аудитория, наранява патриотични чувства. Този пасаж е кулминация на
литертурната хипербола в романа на Левичаров и засяга не толкова
рационалната, колкото емоционалната сфера. Изключително рядко
читателската реакция спрямо цитираните редове е положителна или
неутрална. Как да неутрализираме предизвикателството на Левичаров,
без сами да произведем аналогични на литературната фикция
„излияния”? – С приемане на литературната провокация, чиято цел е не
да произвежда истини, още по-малко истини от последна инстанция, а
„да изопачи нещата до узнаваемост”, да предизвика аналитично и
критично мислене у реципиента. Основното в случая е, че конфликтната
диспозиция около паметника Създатели на българската държава,
създадена в романа на Левичаров, е повод за представяне на различните,
понякога диаметрално противоположни, конкуриращи се гледни точки
към историята и паметта за нея (вж. също Stachel 2007: 27). Финесът на
архитектурното
и
скулптурното
изкуство,
алтернатива
на
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монументализма, е почти непознат в България, що се отнася до
паметници с историческа значимост. Непопулярно у нас, по-скоро
елитарно, е изкуството на простота и достоверност, създадено
единствено от вътрешна необходимост, а не заради търсене на
еднозначни исторически истини. Алтернативата на смразяващото
душата бетонно скупище на Шуменското плато би било изкуство,
създаващо равновесие на чувствата, дори когато напомня за величието
на исторически дадености. Такава алтернатива Левичаров съзира в
грациозността на Мадарския конник, „безспорно монументален, но
красив и скромен”, изящен, грациозен. Създаден във „варварските”
езически времена, скалният релеф внушава хармония между природа,
изкуство и история, без жестокост, без бруталност, без кръвожадност
(„без следи от алена кръв”). Единствено лъвът е жертван. На фона на
умъртвения лъв, „привилегия на езическия владетел”, Левичаров
въвежда контраобраза на опитомения лъв като метафора за
опитомяването на нравите в обществото и в изкуството в проекцията и в
проекта на цивилизования избор – „звярът, съпровождал свети Йероним
в килията”, „при Дюрер лъвът спи мирно редом с куче”, философът
„Блуменберг е израсъл редом със своя лъв”, „Ако имах край себе си
някой лъв, дори аз бих проявявала по-голяма смелост” (А 138-139),
признава накрая повествователката.
Резерватът Мадара, който на фона на колосалния Шуменски
паметник безспорно импонира на героинята, е използван от Левичаров
като повод да „приплъзне” саркастично думата „резерват” в различни
семантични нюанси от културната до политическата конотация на този
термин – „всички резервати са ми любими”, от „археологически
резерват”, през „индиански резерват” и „резерват за българи с
национални носии” до „резервата на Живков” (А 138-139). В същото
време недвусмислено се прокарва внушението, че несвободата,
затвореността и дискриминацията на хора не е единствено патент на
комунистическата диктатура, а съпровожда всички актове на насилие в
световен мащаб.
Споровете и неразбирателствата около паметници не са
български патент, те водят началото си от XIX в. и се наблюдават както
на Изток, така и на Запад (А 112) – всяка нова властова система, била тя
имперска, тоталитарна или демократична, поставя под въпрос или
отрича паметта за определени авторитети, като издига нови (вж.
Jaworski 2007). Тук трябва специално да се подчертае, че паметникът
Създатели на българската държава е повод да се размишлява върху
гигантоманията в представянето на историята и на Изток, и на Запад,
както твърди повествователката в романа. Националсоциализмът също
се свързва с традицията на монументализма в архитектурата и
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паметникостроенето от късната епоха на кайзерите (вилхелминизъм).
Стилът се отличава с героически патос, с масивност на фигурите, с
внушението за вечност и непреходност (вж. Burkhardt 2004: 242 и сл.).
Паметникът Създатели на българската държава и подобните му
в цялата страна окончателно са прекрачили мярата на естествената
признателност към праотците. Нескопосаното, „недодяланото” вадене
на призраци от „небесните простори” не превръща историята в
„екзистенциална опора”, напротив, бетонирането на историята в
подобни монументи смазва историческото ни самочувствие.
Обясненията за „нравствено обновление” и „неподозирана мощ” (А 115)
на България като послания на каменното чудовище звучат като заучени
пропагандни фрази и като жалко оправдание за нечия магаломания.
Левичаров преплита личната и обществената гледна точка в
отношението към миналото. В личен план образът на бащата, който
неотменно носи въжето със себе си, неясният или неприязнен спомен за
него, дори липсата на спомен, са знак за отношението към така
наречените „корени” на човека (А 16). С него изниква мотивът за
миналото като обреченост в личен план, като непоносимо бреме както
за бащата, така и за неговите наследници: „...българската злочестина,
която тоя обесник баща ни накамари върху главите и в сърцата на
своите дъщери” (А 12). Нещо повече, миналото се отъждествява с
щракнал капан, от който няма излизане (А 13). „Свръхтежестта на
миналото травматизира сама по себе си” (Szaszi 2007: 199). Тази
свръхтежест Левичаров в личен план открива в трагичната съдба на
собственото си семейство, преживяло самоубийството на бащата, а в
обществен план гигантска метафора за подобно бреме е паметникът на
Шуменското плато.
Друг образ на миналото в романа създава сравняването му с
„размазано петно”, „зацапано леке”, „размита история” (А 25), които
нямат отношение към идентичността, тъй като нямат еднозначни
контури. Тук се прокарва идеята за ненадеждността на миналото като
фикция, за паметта като фиксидея, която е отражение не толкова на
реално случилото се, а на нашата визия за това, какво бихме искали да
се е случило и как това случило се или неслучило влияе на настоящето и
бъдещето ни.
Личната драма на двете сестри, свързана с тяхното минало, с
техния меланхоличен баща, почитател на „легендарния Орфей”, с
насажданото от него в детството им чувство за „невзрачност” и
малоценност поставя проблема за последствията от миналото в
настоящия живот. В обществено-политически план стои въпросът,
който си задават и дъщерите спрямо своя баща: достойни ли сме да се
наричаме негови дъщери, достойни наследници ли сме на „славното” си
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минало. Въпросът е както философски, така и част от пропагандноидеологическия дискурс, характерен за отношението минало – настояще
в социалните системи, подчиняващи отделния „невзрачен” индивид на
обществения идеал. Именно този дискурс никога не допуска обратния
въпрос – с какви достойнства или невзрачности ни дарява миналото в
личен и обществен план, дали то понякога не издевателства
„чудовищно” върху нас, дали не излива „отвратително вонящата си
химия” (А 18) върху настоящето и бъдещето. Възможността
„честолюбивото” минало да ни погуби като индивиди и като социум
радикално се артикулира в романа с историята за сина на Табаков,
починал на шест години от менингит. „Злите езици твърдят, че е
починал от изтощение, понеже безумно влюбените в него, безумно
честолюбивите родители му изсмукали всички жизнени сокове” (А 28).
Тази гибелна любов или любовна гибел се връща като бумеранг в
образа на следващи деца в семейството – на дъщерята, олицетворение
на „безразборна купчина омраза, отмъстителност, алчност”, и на внука,
когото дъщерята показва на родителите си като „стръв”, за да измъкне
от тях пари (А 28).
Пингпонгът между минало и настояще продължава у Левичаров с
нелицеприятни схватки и хватки. Реципрочността на отношението
минало – настояще, подсказана в повествовавнието, релативира
максимата за нищожността на човека или народа без корени, без да
отрича миналото като важен фактор за формирането и на
индивидуалната идентичност, и на общностната идентичност.17
Комерсиализирането на миналото, използването му като
източник на печалба е мотив, който не само е тематизиран, но и
радикализиран в романа на Левичаров. Сестрата на повествователката
буквално „спазарява” препогребването на баща си с „малоумника”
Табаков, като сумата се покачва осемкратно: „Тя обаче задълбочила още
повече превземките си, заговорила за ненакърнимата святост на сетното
ложе на покойниците и за спокойствието, с което ни изпълвала
непосредствената близост на гроба на родителите ни” (А 46).
Инструментализирането на смъртта с цел лично облагодетелстване (у
Троянов то има идеологическа цел и е ситуирано в обществен план,
например в епизода с Мавзолея) може да се разчете в буквалния
прагматичен смисъл. На втори план този начин на материализиране на
миналото би могъл да се декодира и като последен опит за неговото
реално съхранение, тъй като приживе, а и непосредствено след смъртта
17

Според Йозеф Витин, ако човек живее по-интензивно в миналото, отколкото в
настоящето с поглед към бъдещето, психиката му се тиранизира (вж. Keykawussi 1997:
103).
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на родителите връзката между тях и наследниците им е почти невидима.
Това обяснява донякъде и театрализирането на натруфената
постпогребална процесия – „луксозно православно погребение” (А 46),
при която православието, носталгията, патриотизмът се оказват декори,
„притурени просто за украшение” (А 47). Намерението на Табаков да
„завърне” българите в родината им и да им предостави възможността да
„легнат” в земята българска няма нищо общо с родолюбие, вяра и
приятелски дълг. Изпипаната до последния детайл траурна процесия е
една от първокласните търговски идеи на замогналия се българин:
шведски метод в криотехниката за разлагане на трупове без кремиране,
което пести средства, място, време: „Чисто, сухо и безмирисно” (А 48 и
сл.). Споменатата технология за бързо разлагане на трупове е
същевременно алегория за бързото загърбване на миналото, без много,
много да се „размирисва” – мотив, който минава като червена нишка
през целия роман на Левичаров.
Авторката разрушава стереотипа за миналото като необходимо
условие за перспектива в бъдещето. В романа миналото и в личен, и в
обществен план се очертава по-скоро като препятствие, отколкото като
стимул за развитие. „Изравянето” на бащата е алюзия за изравянето на
миналото, което навява студ, а не стопля идилично сърцето и душата.
Смъртта на бащата се възприема от героинята в стила на черния хумор
като разтоварване: „Един баща, който слага точка, преди да е съсипал
цялото семейство, заслужава по-скоро похвала, отколкото проклятие”
(А 7), отколкото „омраза” (А 9).
В контекста на паметта за миналото в смисъла на тежка
предопределеност Левичаров показва като контрапункт онази общност
от избрани хора без конкретна национална и културна принадлежност, с
които героинята ментално се огражда и които са алтернатива на тази
предопределеност. Произходът като фикция или фиксидея се
затвърждава в квалификацията на родителите на героинята като „уж
родители”, които се правят на истински” (А 23).
Продължение на мотива за миналото и паметта за него в романа е
деидеализирането на детството като невъзможност да бъдеш сам себе
си:
Детството няма нищо общо със съкровище, което трябвало да се
съхрани, както непрекъснато твърдят. Пълно безсилие в сърцето, пълна
инатливост в главата,... искахме да оставим детството колкото е
възможно по-бързо след себе си. Колкото може по-бързо да се учим да
ходим... За да избягаме от детството си, да изчетем страниците на
лъжовната умалителност, и никога повече да не се връщаме там. Днес
изпитваме неудобство, задето изобщо някога сме били деца. Ценна ни е
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всяка година, която притуряме към възрастта си, понеже ни
разграничава от детството, детинството, детинщината, сиреч от
идиотщина, която толкова превъзнасят (А 23).

Това е един от поредицата житейски митове, които Левичаров
развенчава: незабравимото детство, което трябва да се съхрани като
красивия, романтичния, приказния епизод в живота с многото илюзии,
вироглавости,
лъжи,
се
оказва
време
на
безпомощност,
сантименталност, инфантилност, от което ни е неудобно и което час поскоро искаме да забравим. Да запазиш детето в себе си според
цитирания пасаж означава както да потънеш в света на измамните
илюзии, което обикновено се определя като чара на този период от
живота на човека, така и да останеш в обсега на умалителното
малоумие, далеч от оня личностен суверенитет, за който пледират и
тримата изследвани автори.
Защо толкова много се говори за миналото в България е
основният въпрос, който в крайна сметка задава повествователката в
романа на Левичаров. Безсловесният отговор е в настоящето, в жалките
и невзрачни гледки по българските пътища и в българските градове.
Дори такъв символ на историческа мощ и слава като Велико Търново е
по-добре да се съзерцава „в тъмното, когато разрухата великодушно е
отстъпила пред някакви приблизителни очертания” (А 29). На светло,
денем, ярко блясва цялата нищета на старопрестолния град, на човек и
на ум не би му дошло, че „някога Велико Търново е било важно
седалище на българските царе” (А 33). Литературното внушение на
Левичаров е, че говоренето за миналото е вид компенсаторна реакция на
фона на неудовлетворителното настояще и липсата на перспектива за
бъдещето. Метморфозата, която настъпва у иначе кротките,
добродушни българи, когато стане дума за голямата и славна история, е
сравнима не само с патос и гордост, но със състояние на диво
ожесточение:
Заговорят ли българите за своето Възраждане, главите им се вдигат.
Гърдите им се изпъчват, във всеки българин заема мястото си неговият
любим герой, измъкнат от цяла чутовна редица герои, втвърдява и
изпъва снагата му – и ето че усмихнатият, кротък допреди малко
човечец внезапно придобива очи, които започват да кръжат диво из
орбитите си. Такъв един любим герой е Христо Ботев, най-великият
освободител по Дунава. Действията му са толкова оперетни, че
представляват чудесен материал за филм или комедия, макар никой да
не е и помислял за такава възможност. Ботев с буйната брада.
Пламналите му очи са съзирали бъдещето на България, при това далеч,
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далеч отвъд датата, на която се намираме в момента, а жаждата му за
дела е била огромна (А 38).

Разбираемо е, че историята и съпричастността на всяка нация
към паметта за нея е основополагащ принцип във формирането на
културната ѝ идентичност. В този смисъл е естествено да съществува
първичният рефлекс на общността за запазване на културната памет и за
възпроизвеждане на нейния смисъл като идентифициращ фактор.
Повествователката в романа на Левичаров акцентува в случая на онова
твърде емоционално отношение към историята, което е по-скоро
плакатно, театрално и игнорира бъдещето като също толкова важен
фактор. Според авторитетната постановка на Ренан нацията е общност
от хора, която има славно минало и е решена да построи своето бъдеще
(Renan 1993: 290). Картините от настоящето, които рисува авторката, не
говорят в полза на по-добър живот в перспектива – вторият елемент от
конструкцията на Ренан за национално развитие според романовата
визия на Левичаров липсва в българския му вариант. Точната
квалификация в романа е „оперетна страна”, оперетна история
(Ботевите четници сменят като в театрално представление
градинарските костюми с „още по-разкошни костюми – със златни
шнурове на гърдите и със златни лъвчета на калпаците” (А 38). Това,
което демонстрират българите, почитайки подвига на Ботев и неговите
четници (денят на Ботев е кулминацията на признателността към
жертвите в българската историческа памет), е актът на саможертвата
въпреки неблагоприятните обстоятелствата (все още силната власт в
Османската империя) и въпреки неравностойното съотношение на
силите между имперската армия и четниците, оскъдно подкрепени от
българска страна. Отношението на българите към този исторически акт
не се основава на историческата логика и рационалните преценки. На
този фон актът на саможертвата може да се разглежда в героически, но
и в романтично-утопичен план, като второто в никакъв случай не
дискредитира подвига и смисъла му за културната идентичност на
българите. Опитите със собствени сили да се заслужи свободата (такъв
опит е и Априлското въстание) са част от утопията, но и от
въжделенията за свобода и независимост. Парадоксът, който очертава
Левичаров, е заложен в несъответствието между разбираемата
национална гордост от историята, от една страна, и инертността на
масовия българин в миналото и в настоящето, от друга страна:
„...населението по поречието на Дунава, което Ботев и хората му
възнамерявали да вдигнат на крак, за да си набави оръжие и да потроши
главите на османците, позяпало с изумление лъскавата чета и веднага
след това се пръснало отново да си работи по нивите”, да оцелява (А 38108

39). Мотивът за оцеляването като стратегическа цел отново излиза на
преден план и измества романтизма на подвига и революцията.
Пословично е търпението на българите, то има дълбоки корени и
успешно се е съхранило до ден днешен. Историята се е превърнала в
каталог и в него всеки търси онова самочувствие (любим герой), което
липсва у самия него. Миналото е повод за гордост, настоящето е
непрекъсната компенсаторна ретроспекция чрез каталога „българска
история”.
Като литературна провокация към пословичното българско
търпение и опит за „изопачаване до узнаваемост” на определени
манталитетни характеристики трябва да се разбира и твърдението на
повествователката, с което започва историческият дискурс в романа:
„Османското владичество, весело грача аз в уши, които положително не
искат да чуят подобно нещо, е най-доброто, което някога се е случвало
на българите!” (А 37). Тази провокация е част от гледната точка за
деконструкция на представите за миналото. Алтер егото на разказвача,
сестрата на повествователката, представя обратната оценка за миналото
на България като конструктивно начало, което „ще ѝ даде криле, за
които в момента тя и не подозира”, или като емоционално-ирационално
усещане – „България е толкова красива, че човек изобщо не бива да
мисли за страната” (А 56).
На всички, които ще се възмутят от подобно отношение към
българската история, трябва да се припомни, че излетите на героините в
романа до „швабските” руини (организирани от „уж-родителите” им)
предизвикват същите странни чувства на неравновесие и почуда как
едно настояще може да се замени от миналото, колкото и славно да е то:
„Прозявахме се, гледахме демонстративно в краката си, когато ни се
нареждаше да зяпаме руините, и се тътрехме с убийствено послушание
подир родителите си,...” (А 41). Мълчаливият протест на двете сестри
срещу „фалшивите родители” като техни предци е вид отхвърляне на
натрапеното минало. Т. е. моделът на възпитание на младите поколения
в признателност към историята е общочовешки рефлекс, което не
означава, че не може да бъде поставян под въпрос в някои аспекти. За
историята се говори не само много, но и перфидно (А 25), каквото и да
значи това. С това литературно съждение Левичаров отваря голямата
тема за манипулациите в сферата на колективната памет, за които става
дума и в трите изследвани романа.
Хубостта на българската природа е според Левичаров странен
„исторически” повод за гордост у българите, тъй като те (като всеки
друг народ) нямат никаква заслуга за нея. Напротив, смрадливият
въздух в Софийското поле и всеобщата мръсотия, многократно
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тематизирана и от тримата изследвани автори, доказват заслуга със
знак минус:
Природните ѝ красоти? Море, гори, планини, поля? Е, добре, може и да
има скрити прелести. Ние обаче нито сме орнитолози, нито сме се
юрнали на лов за мечки. Живописните ждрела в Родопите не ни
покъртват, звънът на чанове в родопските котловини не ни разтърсва,
биенето на камбани не ни приканва да идем на черква. Полетата с рози
за нас са си полета с рози и почти нищо повече, полетата с рози не
заставят сърцата ни да бият по-силно. Това, че ни се показва някаква
аленочервена площ, не ни кара нито да се държим като прясно
влюбени, нито да усещаме допълнителен приток на кръв в сърцата. Да
запазиш трезвост е истинско изкуство (А 10-11).

Подобен текст за красотите на България, само че в положителна
тоналност, може да бъде чут и прочетен в туристически пътеводители, в
пламенни политически речи, по време на тържествени ритуали в
българското училище, в коментарите на българските учители по
литература и география, в анализите на произведенията на велики поети
и писатели:
Живописните ждрела в Родопите (не) ни покъртват, звънът на
чанове в родопските котловини (не) ни разтърсва, биенето на
камбани (не) ни приканва да идем на черква...полетата с рози
(не) заставят сърцата ни да бият по-силно... аленочервена(та)
площ, (не) ни кара (нито) да се държим като прясно влюбени,
(нито) да усещаме допълнителен приток на кръв в сърцата (А
10-11, скобите мои – С. Б.).
Приемането на природните феномени като повод и основен
източник на национална гордост е нонсенс, който обаче е с дълбоки
корени (не само) в българската традиция, в българския манталитет, във
възпитанието на децата, дори в естетиката на редица литературни
произведения. До голяма степен рефлексът да се гордеем със
сътворената от бог природа е резултат на стремежа да се компенсира
липсата на достатъчно поводи за гордост в натворените от човека, често
в ущърб на природата, проблеми, особено в настоящето.
Това, което провокира и „разчувства” алтер егото на
повествователката, е мистичното в българската природа и в българската
история. Мистичното в красотата на българската природа те „връхлита”,
за нея не може да се говори, пише и разсъждава, за нея трябва да се пее
(А 56-57). В същото време според повествователката България и
Балканите днес не събуждат чувството за любопитство, приключение,
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екзотизъм, мистика – феномени, споменавани в пътеписи от различни
времена, от Феликс Каниц до наши дни: „Нищо, което да предизвика
копнеж по непознати земи, да съживи легендите за балканските
геройства” (А 15), погребани от безличието на настоящето.
Друг исторически мотив е свързан с т. нар. дружба между
народите като политически конструкт на социалистическата система,
като институционализиране на отношенията между две национални
общности предимно на емоционална основа. Това положение коренно
се различава от политическите връзки между два народа, основани на
добрите взаимоотношения в различни области на живота, както и от
връзките между отделни представители на тези народи, основани на
принципите на междуличностните отношения (вж. Satjukow 2009). В
литературните внушения на Левичаров за отношенията със СССР
липсва чувството за равноправие, толерантност и добър вкус и
доминира усещане за фатална предопределеност, обреченост,
сервилност. Българите в мнозинството си са „съветски подлизурковци”,
за разлика от съседни балкански народи, които още по времето на
социализма имаха антисъветска позиция (А14); липсват истински
дисиденти, изключенията са в лагерите: „На малцината по-различни им
видели сметката в каменоломните край Ловеч или в Белене” (А 14).
Тезата на повествователката не може да бъде единодушно приета или
отхвърлена, защото за българите, определящи събитията у нас след
Втората световна война като окупация, пропагандната фраза за Русия
като „двоен освободител” е неубедителна. В същото време не може да
бъде игнорирана характерната за повечето малки страни потребност от
приютяване под крилото на една или друга велика сила. По силата на
тази потребност в рамките на сто години България се е прикрепяла към
три велики сили – Русия, Германия, Съветския съюз.
Отношението към СССР конструира манталитета на поданици и
подкопава националната идентичност и националното самосъзнание,
особено с паметта за изкуственото присъединяване на НРБ като
шестнайсета съветска република. Макар че това документално не може
да се докаже еднозначно (вж. Preshlenova 2007: 248), изключителната
зависимост на България и на българската политика от Москва е
неоспорима и подклажда паметта за ампутацията на националното по
време на съветската ера. Именно затова в постсоциалистическото
пространство се говори за „реконструкция на нациите” в бившите
сателити на Съветската империя и за „присъединяване към другия свят,
без да се съобразяваме с Москва” (вж. Krasnodebski 2008а: 477). Друга
тема е доколко това е реализуемо и дали в българския контекст една
световна сила не се заменя с втора или трета като неизбежна протекция.
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За разлика от другите социалистически държави, където липсва
основата за проруски настроения, българското население има
исторически основания за традиционните си връзки с Русия заради
ролята ѝ на освободител в Руско-турската война, въпреки че и тогава, и
сега, се чуват гласове, че не топлите братски чувства към българския
народ, а имперските интереси са били решаващи за този исторически
акт (вж. Hoppe 1979: 21-22). Паметта за освободителната роля на Русия
предизвиква и до днес умиление и признателност у българите, особено у
по-възрастните. Тези чувства механично се пренасят по-късно и върху
наследника на Русия Съветския съюз с появата на термина „двоен
освободител”, още един пример за инструментализирането, а от
определена гледна точка и за фалшифицирането на историческите
факти. Последното е основано на друга част от колективната памет,
свързана с представата за това каква роля изпълняват съветските
войски в България по време на Втората световна война – на
освободители или на окупатори; важна е и оценката за съветското
влияние върху България през следващите 45 години. С тази част от
паметта са свързани и до днес откровени антируски настроения,
стигащи до радикалното за много българи схващане за армията
окупатор, чийто паметник нaдминава по височина дори кубетата на
Александър Невски (по темата вж. също Höpken 1992: 38 и сл.).
Не по-малко съмнителна е и немско-българската дружба, „от
която не е останало нищо повече от бракувани танкове и отдавна
разложени купища трупове” – намек на повествователката в романа на
Левичаров за военните пактове между България и Германия по време на
двете световни войни:
Защото, така или иначе, през Втората световна война са били съюзници
на германците и те от благодарност си дали труд да не обявят
българите за непълноценен славянски народ, ами да ги сметнат за повисша, хибридна нация с арийски примеси, много над руснаците. Което
обаче не ги възпряло да предприемат измервания на черепа на баща ни,
докато следвал медицина в Тюбинген” (А 26).

Преплитайки политическия и личния ракурс в хронологията на
събитията и в контекста на германско-българските отношения след
войната, героинята на Левичаров заключава: „като късен труп, не като
труп от войната, се е разложил и баща ни” (А 9).
Друг ракурс към миналото в опозицията приказка – реалност
ни представя Илия Троянов. Липсващата пъпна връв при раждането
на Александър Луксов, главния герой в романа „Светът е голям и
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спасение дебне отвсякъде”, e радикален метафоричен израз на идеята
формирането на съвременната личностна идентичност да се представи
не като генетична и историческа предопределеност, а като креативен
индивидуален акт. Самоотделянето от „корените” като активна позиция
на човека (Алекс сам избутва главичката си при раждането, С 11) е
основен мотив в романа. Понякога то води до осакатяване (пъпът на
Алекс прилича на ухо), но героят на Троянов не е като останалите
новородени, той е Другият. Другостта определя житейския му път и
неговото бъдеще, в което важат трите основни принципа, характерни
за космополита – пътуването, разказването на истории и
възприемането на живота и света като игра. Бай Дан, придружителят
на Алекс, подобно на Хесевия герой от „Игра на стъклени перли“ е хомо
луденс, майсторът играч. Самият акт на раждането на Александър е
свързан с мотива за живота като игра. В оригинала на немски език и за
играта, и за раждането се използва думата Wurf, която означава и
раждане при животните, и хвърляне на зарове. Тук прозира и
екзистенциалната философия на Мартин Хайдегер с основния постулат
в „Битие и време” Wir sind ins Leben geworfen – „Хвърлени сме в света“.
Креативността стои в основата на отношението на Троянов към
миналото. Романът започва с пасаж, напомнящ приказка. В едно
изречение авторът побира цял културен регион, преминал през
множество исторически епохи, като в същото време се абстрахира от
конкретността на топонимията и хронологията, за да постави акцента
върху универсалността на категориите минало (памет) и съдба:
ПРЕДИ МНОГО, МНОГО ХВЪРЛЯНИЯ НА ЗАРА едно събитие се
повтаряше всеки ден в тайната столица на играчите, в града, който тъй
се бе закътал, тъй се бе притаил в планината Балкан, че за него не
знаеше нито един бирник, нито пък географите на султаните, царете и
генералните секретари го бяха отбелязвали върху ненаситните си карти
(С 7).

В центъра на внушението за този регион е обстоятелството, че е
„на ръба на Европа, там, където тя свършва, но никога не започва” (С
11). Важен акцент е поставен върху цивилизационния избор по нашите
земи и паметта за него. Дискурсът за цивилизационното развитие на
анонимния топос, който обаче по редица реалии се разпознава като
Балканите и конкретно като България, започва с определянето на тези
земи, населявани от „траки, славяни и варвари, идващи от север”, като
кръстопът и посредник между култури 18. Това е едновременно място за
18

Претенции за подобна функция на мост между културите имат с право много
страни, напр. Австрия и Унгария (вж. Liebhart 2004: 149-162). Докато западната и
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екзекуции и средище на духове и богове. От хълма гледа Юпитер, чийто
поглед се наслаждава на ефирната гледка надолу към долината.
Векове минали и той отстъпил мястото си на Тангра, един по-прост
бог, който предпочитал да се оттегли в близката гора... В края на
краищата Тангра направил фаталната грешка: изгорял заедно с
колибите на своите поклонници. ... Събраните насила се простили с
димящия Тангра, черен кютук тлееща жар. Те силно се привели, за да
могат децата им да вървят изправени... Запуснатият Юпитер се сдобил
с нова компания, която му била по-приятна от мравките, мъха и
влюбения в гората Тангра. Като начало – малък олтар, който по-късно
бил покрит, последвала голяма поляна, над която се издигнала
короната: черква, надвишаваща светилището на Юпитер с един кръст
(С 18-19).

Майстор на сбитите, но наситени със символика сравнения,
Троянов очертава в рамките на страница хилядолетно историческо
развитие в неговата комплексност и противоречивост. Респектът към
културата на античността – културата на траките, величественият и
благороден поглед на Юпитер от хълма, представен като мраморна
статуя на Аполон, „гладък, изопнат и мускулест” се съчетава с
неизбежността на варварските нрави на племената, идващи от север,
населяващи дивото, гората, сламените колиби в горската пустош,
покрита с мъх. Изгарянето на Тангра като „простонароден дървен
стълб” е метафора за залеза на езическата култура, заместена
постепенно от нов бог. Отварянето на девствената гора като символ на
първичното, първосигналното, непросветеното и появата на широката
светла поляна, откриваща взора на новите поколения към светлината, е
метафора за християнството като завършващ етап в този
цивилизационен избор. Не са подминати фактът на насилственото
налагане на християнската религия, с меч и много пролята кръв, както и
състоянието на „пищност и прахосничество” (С 20), което достига
християнската църква в своето развитие – разточителност, засенчила
дори хедонизма на траки и римляни. Ремиксът от духовно-религиозни
мотиви продължава с „виковете на имамите”. Въвеждането на исляма
като една от брънките на мултикултурния калейдоскоп неминуемо води
след себе си противостоенето, с образа на джамията като „генерален
щаб”, който „определя пулса на вярващите с точността на хронометър”.
Поантата на тези размишления е съвместяването на разнопосочните
религиозни тенденции от античността, през езичеството до
централната част на Европа се изграждат като мултикултурни структури впоследствие,
Югоизточна Европа и Балканите са изконно средище на различни култури.
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християнството и исляма, често разсичани от противоречия и губещи се
в своята необозримост, но представляващи богатството на култури и
вярвания по тези земи. Всичко това литературно е събрано в образа на
„полянката на връх хълма, заобиколен от дървета, които се облягат на
гората зад тях, брулен от вятър, който разсича противоречията“,
„Погледът отгоре твърде често потъвал в мъгла, губел се в омарата” (С
20).
Ракурсът за манипулирането на историята на фона на описания
цивилизационен избор се появява в романа на Троянов в отделни
епизоди. Тук попадат спомените на Боро за детството и ученическите
години
в
социалистическа
България,
които
илюстрират
инструментализирането на „десетилетните хвалебствия на преславното
минало”, от които българите са „оглушали”. Към задължителната
програма в училище наред с посещението на мавзолея на Георги
Димитров се прибавя ежегодното обхождане на места, свързани с
антифашистката съпротива (Троянов 2007: 35 и сл.).
Критичното отношение на Троянов към разказа на историята,
неразделна част от който е българската армия, е очертано
недвусмислено в епизода, представящ функционирането на
въоръжените сили на социалистическа България. Откъсът е показателен
за сбърканите политически цели, които се поставят пред офицерите и
войниците. Обект на литературно пресъздаване там е не защитата на
националната независимост, а нахлуването в трета суверенна държава,
Чехословакия. Заедно със съветските българските танкове навлизат в
Прага на 21 август 1968 г. „за решителен отпор срещу реакционерите”,
„за защита на социализма”. Призивът на партията е: „Вие сте избрани да
служите на отечеството, на братските народи и на световния мир” (вж.
Троянов 2007: 40 и сл.). Че подобен тип политика ще се върне като
бумеранг срещу същата тази система показва притчата за малката
мишка, която се опълчва срещу слона социализъм в литературния образ
на социалистическите сгради. В паниката си сградите слонове отстъпват
пред мишката, която тъкмо поради малките си размери може да ги
погуби, и с тежки стъпки побягват „назад към Москва, и ако са много
объркани и съвсем откачат от страх, вероятно ще стъпчат Кремъл
наравно с земята” (Троянов 2007: 55). Алегорията за самоубийството на
системата обективно се потвърждава от разрушителните исторически
процеси в Източна Европа и Москва по време на Перестройката.
Приказката за цивилизационния избор по българските земи в
контекста на мултикултурността в хода на романа се обръща в своята
противоположност – в разказ за отдалечаване на практиките в
социалистическа България от избора, направен от предците в далечните
и „славни” времена.
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Димитър Динев също се включва в разговора за историята и
псевдоисторията, като поставя част от паметта за миналото и неговата
героика под въпрос чрез мнимия герой от съпротивата Светлин: „Голям
партизанин, няма що… Преспал една нощ на полето в царевицата и
станал партизанин“ (АЕ 34).
Навреме подушил откъде духа вятърът, взел един ръждясал пистолет и
снимката на Сталин и се скрил в нивата с царевица, където жена му
всеки ден му носела ядене, а той чакал. Когато партизаните минали от
там, той се присламчил към тях, пригласял на песните им и така редом
с тях влязъл тържествено в околните села. Оттогава насетне станал
неразделен с партизаните. Една нощ някакъв пъдар от лозята гръмнал
по него и го улучил в бедрото. Светлин разправяше, че получил тая
рана, докато преследвал един фашист и се превърна в герой (АЕ 39).

На този герой е кръстено детето, продължител не само на рода и
традицията, но в случая продължител на обществените „добродетели”,
които се визират чрез образа на дядото „партизанин”. Тук не става дума
единствено за продължаване на рода и името, както обикновено се
тълкува кръщаването на децата с имената на предците. Акцентът, който
поставя бащата Йордан Апостолов, е не върху приемствеността в
родовата памет, а върху конюнктурната идеологема: „Ще го наречем
като баща ми, партизанина – повтори той” (АЕ 34). Не бащата като
родител, а като „партизанин” е основанието за гордостта на сина и за
неговото решение да нарече новороденото с името на баща си. Това
води след себе си и определени ползи: привилегията да си наследник на
„активни борци”, като официализираното понятие „активни” е
иронинично поставено под въпрос в романа и попада в тежък
оксиморон със спомените на съвременниците за твърде краткосрочната
„активност“ на част от участниците в иначе исторически
документираната антифашистка съпротива.
С описания феномен Динев повдига обширния въпрос за
колективната памет, която в много случаи е подвластна на стратегии,
идеологически обслужващи властовата система, особено ако тя е
диктатура.19 Груповите и индивидуалните спомени за определени

19

Деветият конгрес на БКП поставя пред българската историография задачата
тълкуването на историята да се постави на марксистко-ленински основи, за да се
изяснят някои „нерешени” въпроси (вж. Живков 1971: 231). Пример е
интерпретирането на Априлското въстание: „Идеалите на Априлското въстание
триумфират истински едва днес в социалистическа България... Точно сто години след
Априлското въстание, осъществявайки копнежите на въстаниците, XI. конгрес на БКП
подготвя грандиозна програма за по-нататъшния възход на България” (Kossev 1976:
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събития, различни от наложеното идеологическо клише, или минават в
нелегалност, или са обречени на забрава. Те представляват
конкуриращи контраспомени, които критично подхождат към дискурса
на колективната памет. Тези маргинализирани или изтласкани
фрагменти от колективната памет създават вакуум в паметта, който
извежда наяве исторически дискурси, различни от фаворизираните.
Това явление се обозначава с фройдисткото понятие анамнеза
(спомняне отново, Wiedererinnerung, Höpken 1999: 367). Такъв е случаят
с мита за съпротивителното движение в България, който цели да
легитимира режима след Втората световна война. Наред с
документирана в историографията и съхранена в изкуството
(литература, кино) памет за антифашистката комунистическа съпротива
1941–1944 г. и за партизанските отряди се препредават групови,
фамилни, индивидуални спомени и свидетелства на съвременници,
данни от документи на държавни институции, от които става ясно, че
определени лица „слизат” от планината непосредствено преди 9
септември 1944 г., едва ли не единствено и само за да отпразнуват
деветосептемврийската победа; затова фолклорът ги дефинира като
„осмосептемврийци“.20 В този смисъл трябва да се разчита и посланието
на Динев за силно преувеличената роля на т. нар. „всенародно
въстание” 1944 г. и особено за статута на активните борци с
„десетосептемврийски“ заслуги (вж. Знеполски 2008: 49). За смелото им
скачане във вече навлизащия в политиката влак те биват богато
възнаградени през следващите деситилетия: като активни борци против
фашизма получават служби в държавния апарат, почести и привилегии,
месечна добавка към заплатите си, допълнителни пенсии и вили (вж. и
КВ 57 и сл.). Тази част от спомена за антифашистката съпротива като

70). Волфганг-Уве Фридрих коментира недостъпността на българските архиви не само
за чужди изследователи, но и за повечето български историци (Friedrich 1981: 414).
20
Вътрешнопартийни източници (секретен доклад до Георги Димитров в задграничното
бюро на компартията в Москва, вж. Димитров 1997: 414) съобщават за общ брой на
партизаните в България 2320 през пролетта на 1944 г.; на 17 октомври 1945 г. броят им
нараства на 7000 и само десет дни след това се говори за армия от 50 000 души (вж. Мешкова
1994: 17). Особено величествена е картината в „История на БКП”: „В навечерието на
въоръженото въстание Народоосвободителната въстаническа армия се състоеше от една
дивизия, 9 бригади, 36 отряда, няколко самостоятелни чети, стотици бойни групи и се
подпомагаше от над 200 000 ятаци и сътрудници” („История на БКП” 1984: 431). Поантата в
този количествен апотеоз – 200 000 помагачи и симпатизанти – не визира активни участници
в съпротивата, а просто внушава масовост. Любопитен ориентир дава и обстоятелственото
пояснение „в навечерието”, което подмолно индуцира впечатлението, че броят на
партизаните изведнъж лавинообразно нараства чрез прилив на „осмосептемврийци” (вж. и
Tzvetanov 2004: 107).
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действителност21 и фикция се разпространява конспиративно по време
на социализма и бива артикулирана ясно след 1989 г. (вж. Крамптън
1992). По този начин идеологически замразената памет се детабуизира и
се превръща в резервоар за рекапитулация на тоталитарното минало,
което е и функцията на неофициализираната памет.
Дотогава обаче акцентът в официалните разкази пада върху
героизма и добродетелите на партизаните, върху саможертвата в името
на националния идеал, почти се игнорира цената, с която се постига
това, липсват размисли за човешкия живот като ценност, т. е.
преобладава паметта за героиката и в по-малка степен присъства
паметта за травмите, нанесени на хора, семейства, социални групи и на
нацията като цяло. Самият псевдопартизанин Светлин от романа на
Динев впоследствие с притеснение сам признава пред внука си Светльо,
че не е такъв, за какъвто е бил представян. Накичен с ордените, които
сам нарича „шибаните ордени”, е поканен да формира ценностната
система на учениците от класа на Светльо, разказвайки им „спомените”
си от партизанското движение. Лъжа и фикция се припокриват в
повествованието на Динев, тъй като хората се интересуват повече от
историите и митовете около героите, а не от самите герои. Оказва се, че
от добрия разказ има повече полза за въображението, отколкото от найголемия герой. Паметта като фикция – това е един от основните мотиви
в цитирания епизод:
Може никога да не е бил герой, но като разказвач винаги го е бивало. А
каква беше разликата? Често пъти хората предпочитаха историите пред
героите, понеже много по-ясно виждаха ползата от една история,
отколкото от един герой. И така Светлин разказваше през какви
трудности е трябвало да мине един партизанин. Разказваше как един
път в планината неговият отряд толкова дълго бил обграден в примката
на врага, че не им оставало друго, освен да ядат кората и листата от
дърветата, само и само да оживеят. И докато разправяше, си мислеше
за вкусните гозби, дето му носеше жена му в царевичната нива. Докато
разказваше за кървавите битки, си мислеше за ръждясалия пистолет, с
който беше стрелял един единствен път, и то на Нова година през 1945та, от което дулото му се разцепи. Като разказваше за най-смелите
другари от неговия отряд, чиито имена вече бяха влезли в учебниците
по история, си мислеше за това, че мнозинството бяха убити от самите
комунисти (АЕ 303).
21

Самият Антон Югов, министър на вътрешните работи, през октомври 1944,
възхвалявайки партизаните за тяхната подкрепа за правителството на Отечествения
фронт, трябва да признае пред американския посланик в България Марк Етридж, че
активвността на някои от тях се изразява главно в съучастничеството в екзекуциите,
„постановени” от Народния съд (вж. Weber 2006: 85).
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Подмяната на паметта за действително борилите се за своя идеал
комунисти с разказа на псевдогероите осмосептемврийци, подмяната на
паметта за пролятата кръв в името на човешки права с хашлашкото
стреляне в пиянска компания, подмяната на паметта за жертвите с
прикриване на спомена за другарите палачи, разправили се с врага с
партиен билет е масовият разказ за тази част от българската история;
този разказ „със сълзи на очи” се приема за чиста монета и се
репродуцира пред поколения ученици от страна на активни борци
против фашизма и капитализма. Но по-важен е отпечатъкът, който този
разказ оставя върху младите хора. В романа на Динев този момент е
представен чрез начина, по който внукът Светльо дописва фикцията за
„подвизите” на дядо си:
Светльо разказваше, без да му мигне окото, и всеки път сам се
изненадваше колко много неща му хрумваха. Животът на дядо му се
оказа благодарен, еластичен и лесен за моделиране материал. Пращаше
дядо си ту в Москва, ту го пускаше с парашут над Берлин, и скоро дядо
му беше извършил толкова смели подвизи, че всеки античен герой би
му завидял” (АЕ 304).

Героите, макар и измислени, се противопоставят на
простосмъртните, които не могат да разкажат за себе си подобни
истории: такива простосмъртни са бабата и дядото на Светльовия
приятел Сашко – бабата на Сашко е светица, а дядо му бетонджия, но
пред учениците в час по патриотично възпитание, „пред
комунистическата младеж не върви да се хвалиш със светици”:
–
–
–

Кажи, че и твоите дядовци са били партизани – даде му акъл Светльо.
Да, ама не са били.
И какво от това, кой ти знае? (АЕ 305).

Оказва се, че от този род „сънища” спомен няма: „Добре, че след
две седмици никой вече не се интересуваше от партизански истории”.
Преходността на паметта като фикция ражда и преходен интерес към
нея. Затова „по-хубаво е да имаш баща тираджия, отколкото дядо
партизанин”. Доларите и „вълшебните магазини”, в които може да се
пазарува с тях, нямат нищо общо с преходността на героите и историите
за техните подвизи; те веднага се материализират в щедрите целувки на
момичетата от класа (АЕ 305).
Отношението между лъжа и истина е мотив, който преминава и
през трите изследвани романа. В повествованието на Динев други двама
герои – Михо и Иван – генерализират „факта”, че „комунистите дрънкат
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само лъжи”. От друга страна, родителите лъжат децата, че съществува
Дядо Мраз, след като поотраснат им вземат брутално тази илюзия:
„няма русалки и летящи стаи”. В този контекст Динев вписва епизода с
лъжата на Искрен, който в училище се представя като „произхождащ от
обикновено работническо семейство”, за да не го уважават единствено
заради бащата партиен функционер (АЕ 329). Само баба Златка никога
не лъже. „Но кой се интересуваше от нейните истини? Само той и
мъртъвците. Вероятно трябваше да си мъртъв, за да можеш да живееш с
истината” (АЕ 328). Единствено наивността на децата, мъдростта на
старците и трансцендентността на мъртъвците имат някаква полза от
истината. С това обобщение Динев релативира лъжата като патент на
комунистите и стига до извода за илюзорността на истината като
принцип, трудно приложим в реалния живот.
Във финалната част на романа Динев предлага философско
обобщение за паметта за миналото извън конкретиката на отделните
спомени. Пасажът е издържан отново в стилистиката на физически
осезаемия език, тъй като паралелизира размислите за миналото с
чувствеността на еротичното изживяване (Натали):
Следващия ден Светльо прекара в мисли ту за миналото си, ту за
Натали. И тъй като разглеждаше миналото си не като нещо цяло, а
разпокъсано на отделни картини и истории, получаваше се и така, че
успяваше да извика в паметта си само определени части… (АЕ 580).

Фундамент в тезата на Динев е еклектиктичният характер на
паметта и механизмът на спомняне. Изумителен е фактът, че цяла една
теория за паметта и технологията на спомняне (вж. гл. Памет: същност,
видове, употреби) намира тук литературно фиксиране в едно
единствено изречение, което на пръв поглед се отнася до любовно
преживяване. Както в съзнанието на героя се ражда споменът за отделни
части от тялото на любимата, така изникват отрязъците от миналото,
което е едно хронологично цяло, но никога не се проявява като цяло –
раздробява се в спомена на „хубави” и не толкова „хубави” части. В
един единствен пасаж Динев влага психологията на дискурса за
селективността на паметта – спомена за едни хубави събития от
миналото ни (положителни емоции, славни победи, извикващи гордост
исторически представи) и забравата за други „срамни, позорни” събития
(поражения, морални пропасти, откровени престъпления) в личен и
обществен план.
Темата за комунистическия диктатор („aвторитетa” в
авторитарния режим) е внушена иносказателно в романа на Троянов:
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ЕДИН ДЕН СТАРИЯТ ЦАР УМРЯЛ и всички били много печални и
плакали. Царят бил самата доброта, между очите му се люлеели
везните на справедливостта, на езика му стоели мъдри слова като
шпалир от лауреати на награди за мир. Същинско щастие било
отредено на жителите на неговото царство през властването му, което
продължило толкова години и десетилетия, че на хората им се струвало
вечно. Безмерна била мъката на старо и младо, по пасбища и
сиропиталища, когато вестта за неговата смърт се разнесла от кули и
порти (С 47).

Приказно-фолклорният образ на добрия, стар, мъдър и
справедлив цар, в чието царство хората били щастливи, и това
продължавало цяла вечност, неусетно преминава в съвременния си
персифлиран вариант чрез отклоненията „лауреати” и „сиропиталища”.
Веднага след иносказанието следва директно отричане на
социалистическо съвремие – „приказното” се оказва празни приказки. И
тук започва „съвременната приказка” за царя, който не умира, а само
сменя дрехите: „...и мислят, че не могат да бъдат разпознати. А се
издават, защото приказките за тях продължават да се разказват...” (С
48). Очевидна е аналогията с процесите, които Троянов засяга в другата
си книга за България „Кучешки времена. Революцията менте 1989“, за
псевдопромяната след 1989 г., за „обличането” на старата „царска”
върхушка на комунистическата власт в нови, икономически мощни
„одежди”. Словесната игра приказен – приказки преминава от идиличносантименталното внушение за щастието в царството на стария
справедлив цар през неговото игнориране като безсмислие и утопия
(празни приказки) до съвременните приказки за властовите
превращения и метаморфози на предрешените „царски велможи”. Тази
поредица проследява непрекъсваемия процес на властване и
манипулация – както властниците, така и потърпевшите остават едни и
същи, не сменят ролите си.
Акцентът в приказката е поставен върху дълголетието на „царя и
неговото царство”, върху онази „вечност” на системата, която
комунистическата пропаганда внушава, върху историческия фатализъм,
който предполага непременно дълго управление на диктатора цар,
присъстващ неотменно не само в мислите, но и в погледа на
„поданиците” пред мавзолея, почитан като храм. Исторически мотивът
за вечността и безсмъртието като вид безалтернативност се свързва с
монархическата
институция
и
с
имперските
претенции.
Социалистическата обществена система като идеологическа империя,
обхващаща множество държави на различни континенти, претендира
именно за тази вечност и безалтернативност – дори във фазите, когато
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очевидно е разклатена, тя прибягва само до частично
„усъвършенстване”, „облагородяване” (социализъм с човешко лице,
демократичен социализъм, развит социализъм, реален социализъм), но
никога не поставя същността (вечността) си под въпрос. Акцентът в
съвременните приказки за преобличането на старата власт в нови
одежди е поставен в контекста на ужаса от историите за съвременните
диктатори, които надминават по сензационност фикциите и на найталантливите писатели – пред тях бледнеят дори криминалетата в
литературата и киното (вж. Znepolski 2006: 51-56).
Приказният метаезик в алегориите на Троянов препраща към
литературния език по времето на социалистическия реализъм. В
държавата надзирател, където липсва всякаква свобода на изразяването,
именно този подмолен метаезик, наричан езопов, успява да се измъкне
от опеката на строгите правила, за да прозвучат в литературни
произведения, театрални постановки и филми онези критични нотки,
които иначе не биха могли да бъдат ясно артикулирани. Езоповият език
осигурява вътрешната автономия на авторите и техните произведения,
на публиката и критиката спрямо клишетата на идеологическите
стратегии в изкуството. Социалистическата държава създава много
притчи (приказки), които хората съзнателно или несъзнателно приемат
– един среден път между две възможни реалности на нелицеприятния
реализъм и бунта срещу него.
Кой е старият цар става ясно от вестта за смъртта на „Бащата на
нацията“ Георги Димитров. Този трагичен в чисто човешки план факт е
повод за екзалтирания танц на бащата на Алекс, Васко:
Баща му нададе индиански вик: Бащата на нацията, Бащата на нацията
е мъртъв. И затанцува около масата, взе две вилици, пъхна две лъжици
в ръката на Алекс и забарабани, полюшвайки тяло от едната до другата
страна, а Алекс ситнеше подире му, докато и двамата, останали без
сили, се вкопчиха в една прегръдка. Колко е весело, мислеше си Алекс,
когато Бащата на нацията е умрял. Да можеше това да става по-често
(С 48-49).

Опиянението, а не тъгата, е адекватното чувство в тази ситуация
и това не би трябвало да се обяснява с липса на респект към човешкия
живот и към смъртта. Натрупаният гняв избликва по естествен път и се
превъплъщава в танц. Тази ситуация създава едновременно аналогия, но
представлява и контрапункт спрямо официалната траурна процесия.
Сарказмът на литературното пресъздаване на процесията е
продължение на дионисиевия танц, но и същевременно негов полюс,
внушавайки оня страх, който издава реакцията на плачещите маси на
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площада и който е в пълно противоречие с тайничката радост и
облекчение на същите тези хора у дома. Страхът поражда
амбивалентността на реакциите – лицемерието на траура и плача в
публичното пространство, от една страна, и „ликуването” зад
затворените прозорци, от друга страна. Страхът е толкова голям, че в
конспирацията са въвлечени и децата: на Алекс е втълпено да каже в
детската градина, че цялото семейство седи пред радиото и плаче.
Темата за криминализирането на свободната мисъл и реч,
включително в контекста на възпитанието на децата, с акцент върху
автоцензурирането има своето основание в Наказателния кодекс на
НРБ (1956) 23, параграф 88, който санкционира разпространяването на
обиди, клевети и неверни твърдения (например политически вицове),
които накърняват достойнството на Народната република, с до пет
години затвор. Тайната алтернатива на публичното лицемерие спрямо
смъртта на Бащата на нацията е: „Следобед ще отидем в зоопарка и ще
празнуваме с мечките и лъвовете. Ако искаш даже и с жирафите. Само с
хората не става” (С 48).
Два дена по-късно, след като народът се прости с Бащата на нацията,
положен на смъртния одър, той бе тържествено погребан в един
мавзолей на хълма – за който вие вече знаете, вж. Юпитер-ТанграХристос, – построен с бясна скорост, стените бяха издигнати само за
една нощ. Когато заспалата върху челото на хълма мъгла се вдигна, се
видя, че бъдещето няма да се цигани с Бащата на нацията... Сълзите не
се проливаха напразно. Те се събираха капка по капка, докато улицата
се превърна в буен поток, и носачите на ковчега с големи усилия
вървяха срещу неговото течение. Целите им униформи бяха
подгизнали, очите им – забулени зад малките водоскоци, които се
стичаха от фуражките им. До хълма стигнаха, обгърнати в рамката на
задължителното черно и оптимистичното червено. И изведнъж
ковчегът им се
изплъзна – международните дарители на
съболезнования вече се бяха скрили в мавзолея, – килна се назад,
похлупи схваналите се носачи и пльосна във водата, един току-що
осветен кораб, поел първото си далечно плаване лудешки и без посока
по улицата надолу. Капакът на ковчега се отвори и главата на
покойника захлопа по дървената политура, сякаш трябваше да се
закове още един последен пирон, гримът се стече по тежките мигли, по
мустаците, устните, бузите и шията. Водата отнесе ковчега чак до
Алеята, той направи завой около ниската средновековна църквица и
пред Партийния дом се фрасна в един телефонен стълб, изкриви се и
загуби трупа, който поплува още малко в посока към Резиденцията на
Бащата на нацията, преди да потъне с достойнството на държавник,
вдървен и неподвижен, оплакван от народа и небето (С 49-50).
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Основен мотив в цитирания пасаж е отношението към
авторитетите на авторитарния режим, пресъздадено в пародийногротесковото описание на погребението на ръководителя на Българската
комунистическа партия и на Коминтерна. В романа на Троянов
събитието е представено в контекста на всенародната тъга по загубата
на вожда. Даже времето тъгува, вали като из ведро. Сцената, от една
страна, е в контраст със символната стойност на мавзолея като място на
вечен мир и безсмъртие. От друга страна, гротеската на траурната
процесия съответства на ритуализираното унижение, на което
десетилетия наред в рамките на разни „културни мероприятия” (вж.
Tzvetanov 2004: 101) бяха подлагани милиони българи, поколения
български деца, които с часове като пред черква чакаха на опашка, за да
зърнат изложената като в музей по патоанатомия мумия, да дишат
въздуха на разложителния процес, символ на разядената и разяждащата
система. Това незачитане на човешкото достойнство, както на обитателя
на мавзолея и близките му, така и на посетителите, обяснява
нееднозначното отношение на героите в романа към смъртта на
комунистическия водач. Състраданието във връзка със смъртта на едно
човешко същество се съчетава с паметта за авторитарния режим и за
многобройните му жертви в миналото и в настоящето. Пиетата и
смирението пред смъртта се обръщат в своята противоположност
поради абсурдността на феномена мавзолей. Пародията на потопа със
задължителното “оптимистично червено”, която рисува Троянов, е
символ на сгромолясването на утопията социализъм и нейния помпозен
фалш. Сакрализирането чрез музеализиране (мумифициране) е
кулминацията на култа към личността, чиято цел е да съхрани в
колективната памет колкото е възможно по-дълго идеята за
безсмъртието на вожда и по този начин да поддържа идеологическата
магия и политическата утопия. Показното инструментализиране на
смъртта като идеологическо оръжие представлява един от найциничните ритуали на комунистическия режим, практикуван впрочем в
много малко страни по света. Демитологизацията и деструкцията на
тоталитарните символи в цитирания епизод е пътят на писателя Троянов
за възстановяване на респекта към живите и мъртвите, към
нормалността и човешката етика.
Фалшивата трагика на представения образ на кончината на
“вожда” намира основание в част от колективната памет 22, която
22

Персифлираната от Троянов кончина на Димитров е в унисон и с автопортрета,
който героят от Лайпциг създава в дневника си, развенчавайки в писмо до Сталин
мита за самия себе си: „Скъпи другарю Сталин, …бих желал да Ви изразя моята найдълбока благодарност за това, че аз имах възможността в продължение на много
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Троянов представя в другата си книга за България „Кучешки времена.
Революцията менте 1989”: Димитров, бързайки през януари 1949 г. към
Софийското летище да посрещне заместник министър-председателя на
СССР Вишински, „внезапно се намерил в Москва… и се връща пет
месеца по-късно като изпразнен от съдържание труп, готов за вечното
си жилище в мавзолея, балсамиран от същия специалист, който се бил
посветил на тленните останки на Ленин” (КВ 53).23
Паметта за Димитров, очертана в романа, показва различни
версии, валидността на всяка от които зависи от контекста, в който
става прочитът ѝ. Версията за героя от Лайпцигския процес и версията
за стратега на червения терор в началото на комунизацията и
съветизацията на България нямат нищо общо помежду си, тъй като
произтичат от различни политически и ценностни контексти. Първата
не може да оправдае и обясни втората, втората не е в състояние да
затъмни първата. Равносметката, която Троянов по литературен път
внушава чрез образа на Бащата на нацията, може да се обобщи като
трагикомична: трагиката е обусловена от характеристиките на времето –
инстинкта за самосъхранението като компромис в един безмилостен
режим, комичността се състои в илюзията за съчетаване на любовта към
отечеството и националните интереси с домогванията на сталинизма.
Троянов тематизира и идеята за символното значение на
мавзолея в контекста на историческата памет, която авторът развива в
съвсем различна посока, в контраст с комичните опити на властта да
„бутнат” сакралната сграда: мавзолеят да се превърне в топос на
паметта, където художниците с графити да изрисуват престъпленията на
режима (С 219). Вместо това „демократичните“ партии в България

години да работя под Ваше непосредствено ръководство и тъй много да науча от Вас,
а също за доверието, което ми оказахте…. Много Ви моля да ми дадете възможност и
в бъдеще да се ползвам от Вашите изключително необходими и ценни съвети”
(Димитров 1997: 510). Молбата в случая е израз на сервилността на един зависим
човек. Но това поведение би могло да е следствие и от наложената маска на лоялност,
тъй като югославски автори твърдят, и това е част от алтернативната памет за
Димитров, че е имал известни резерви към съветския път на развитие на България,
определен от Москва, и това е решило жизнената му съдба (вж. Dedijer 1953: 315 и сл.,
Dijlas 1983: 214 и сл.).
23

Нишката на фаталната зависимост на България от по-големия брат е очевидна.
Кулминацията е в комичния призив на Живков „да се снишим”, за да ни отмине
руската перестройка. Дори безкръвната революция на 10 ноември 1989 г. не минава
без опеката на Москва – посланикът на СССР Шарапов е в тесни връзки с младите
партийни функционери, които свалят Живков, митологизирайки своя „героичен акт” –
вечерта преди събитието те едва ли не се сбогували със семействата си (вж. КВ 55;
Чакъров 1990; Младенов 1990; Höpken 1990: 8).
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пуснаха завесата на забравата и мълчанието, разрушавайки монумента
на режима.
Продължението на мотива за авторитарната власт се открива в
романа на Динев. То е свързано с доживотния мандат и неограничената
власт на диктаторите в Източна Европа:
През 1962 година на власт дойде Тодор Живков. Той обедини двата
най-висши поста в държавата. Той не беше герой, значи не го очакваше
и трагична съдба. Не идваше от града, а от село. Значи познаваше
всички земни миризми. Той бе селянин и знаеше да цени промените
във времето и можеше да предскаже кога една реколта ще е добра и
кога лоша. Като всеки селянин и той като дете беше пасъл овцете.
Значи познаваше нрава на добитъка и прищевките на дивите зверове. А
щом един овчар дойде на власт, значи ще се задържи дълго (АЕ 98).

Пасажът е двупластов – едната линия очертава човешките
качества на диктатора, близки до качествата на обикновените хора – не
е герой, а овчар, близо до земята и нейните миризми, с познания за
времето, реколтата, домашните животни и дивите зверове. Това е част
от формулата на успеха – земност, близост до народа – приземен „човек
от народа”. Другата нишка, която надстроява земната линия в текста,
иронично визира хитреца Живков. Той умело се справя с приятели,
опоненти, врагове и с цял един народ. Фразата „не беше герой” отпраща
към една част от колективната памет, която още по време на социализма
скрито разпространява версията, че Живков не е чавдарец (не е от
легендарния партизански отряд „Чавдар“), че не бил слязъл с
партизаните от гората, а направо ги посрещнал в града. В случая не е
важна историческата достоверност, а внушението, че някой се издига до
най-високия пост в партията и държавата не само без да има найголемите заслуги, но и без да изпълнява елементарни изисквания за
образователен ценз например. Затова пък има чувство за
самосъхранение (прословутото Живково „приземяване, снишаване”),
гъвкавост, за да го отмине бурята („знаеше да цени промените във
времето”) познаване на манталитета на народа („нрава на добитъка”) и
на триковете, които могат да му приложат политическите опоненти
(„прищевките на дивите зверове”). Цялата палитра от качества е
другата, съществената част от формулата на успеха. Езикът на Динев
демонстрира описаната амбивалентност в образа на Живков със
средствата на иронията, алегорията и с мнимата логика на текста.
Текстът на Динев категорично отхвърля героическия плащ от
раменете на “човека от народа“ – „баща на цялата социалистическа
нация” (АЕ 544). Вместо това се появява комичен портрет, който обаче
не може да се нарече карикатурен, защото отговаря на реалния натюрел
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на прототипа. Пасторалната картина, представяща овчаря държавен
ръководител и добитъка народ, е метафора за качествата на лидер,
коренящи се не в образованост, професионален опит и лична харизма, а
в хитрост, ловкост и приспособимост.
Особено показателна като атрибут на комунистическия режим и
в същото време като топос на чуждостта е предадената на немски език
поздравителна реч на Тодор Живков, произнесена при посрещане на
съветска делегация начело с Леонид Брежнев. Динев съзнателно вписва
в оригинала на немски език лексикални, синтактични, стилистични
структури, характерни за езика на Живков и за патоса и клишираността
на политическите речи по това време, стигащи до абсурд. Дори
обръщението „скъпи“ към партийните другари, което на български
звучи и тогава, и сега, съвсем уместно, е преведено на немски език
буквално (teuer) и не отговаря на характерната за обръщение в немския
език форма (lieber):
Teurer Genosse Breschnew! Teure Mitglieder der Partei und
Regierungsdelegation der Sowjetunion! In diesem Augenblick begrüßt
unsere Heimat und ihre Hauptstadt Sofia bewegt und glücklich Sie, die
Sendboten der großen Sowjetunion, wie ihre Brüder, wie treue Verbündete
im Kampf für den Wohlstand des Volkes… Unsere Gefühle sind tief und
stark, sie strömen unaufhaltsam hervor wie die Säfte des ausbrechenden
Frühlings, sie kommen aus dem neuen Leben, das wir schaffen, aus unserem
gemeinsamen Kampf um das Glück des Volkes. Die bulgarisch-sowjetische
Freundschaft ist unerschütterlich und ewig… Es gibt keine Kraft auf Erden,
die auch nur den schwächsten Schatten auf unsere lebensspendende
Freundschaft werfen könnte, wie es auch keine Kraft gibt, die die
Lebenswärme der klaren Maisonne zum Verlöschen bringen könnte…
(Dinev, Engelszungen 57-58).
Скъпи другарю Брежнев! Скъпи другари членове на партията и на
правителствената делегация на Съветския съюз! В този миг,
развълнувана и щастлива, нашата родина и столица София Ви
поздравява, Вас, пратениците на необятната съветска страна, като
братя, като най- верни съюзници в борбата за благото на народа...
Нашите чувства са дълбоки и силни, те бликат буйно като соковете на
настъпващата пролет, извират от новия живот, който ние творим, от
общата ни борба за щастието на народа. Българо-съветската дружба е
вечна и нерушима... Няма сила на света, която да хвърли и най-малка
сянка върху нашата животворна дружба, така както няма сила, която да
може да угаси живителната топлина на яркото майско слънце... (AE 5253).
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За западноевропейския читател жанровата форма политическа
реч притежава маркерите на официален, делови, прагматичен текст.
Цитираната реч се разминава с тези критерии и изненадва със
сантименталната си атмосфера, стигаща до интимничене и сервилност,
както и с клиширания революционен патос. Въпреки че на всички езици
и във всички култури политическите слова са изпълнени с определени
стандартизирани фрази, в немския вариант словесните излияния от типа
на чувствата бликат като соковете на настъпващата пролет,
великанската метонимия развълнувана и щастлива, нашата родина и
столица София Ви поздравява, както и целият словоред се оказват
атипични за немските стандарти в езиковия строеж на политическата
реч. Динев съзнателно наслагва тази необичайна стилистика върху
пародийното съдържание на речта („общата ни борба за щастието на
народа”, на което се засмиват всички врабци на балкона АЕ 53) и по
този начин усилва ефекта на персифлажа в разкриването на абсурда на
този тип политическо говорене – пълна противоположност на
деловитостта и прагматизма, образец за вербална немощ. Исторически
този начин на изразяване произтича от речите в Народното събрание на
НРБ; парламентарната трибуна тогава от място за делови и прагматични
дебати се превръща в място на неразбираеми и нищонеказващи
идеологически клишета и патетични апели. Тази тенденция не
приключва с настъпването на промените, митинговият стил остава
характерен и за парламента на Република България.24 Този вид
политическо говорене е маската, под която се крие липсата на идеи и
конкретни проекти.
Три групи реципиенти биха възприели нюансирано
политическата реч на Тодор Живков, така, както тя е предадена на
немски език. Първата група е широката читателска аудитория в
немскоезичното културно пространство, където най-вече младите
читатели за първи път се сблъскват с политическия дискурс на
социализма. Топосът на чуждото се очертава от подбора на лексиката,
от вплетените структури на българския език, от странната метафорика и
от емоционалната претовареност на стила (т.е. от разликите на всички
нива между речта във фикционалния романов свят на Динев и
политическата реч, отговаряща на стандартите за този тип текст в
немскоезичното пространство). Втора група биха образували читатели,
представители на поколенията от времето на ГДР, които могат да
идентифицират текста като част от езиковата реалност на социализма
(например на базата на аналогичните речи на Ерих Хонекер). Но дори и
24

„Колкото по-цветисти и по-сочни са речите, толкова по-дълбока става кризата, в
която потъва държавата” (Znepolski 2006: 53).
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за тях ще остане чужда прекомерната примитивна емоционалност на
изказа. Третата група читатели е рецептивно най-привилигированата –
това са българи, ползващи немски език и живели в условията на
социализма. За тях са разпознаваеми не само клишетата и
емоционалните разливи, те в най голяма степен усещат ефекта на
пародията в немския вариант на речта, тъй като имат необходимата база
за сравнение – речите на Живков на български език. Тук е мястото да се
отбележи, че сблъсъкът на българския читател с немската версия на
Живковата реч му осигурява специфичен вид дистанция, което му
позволява в много силна степен да усети нейното безсмислие.
Изследваните автори демаскират в романите си идеологеми от
типа народна република, народна милиция, народен съд, народен дворец
на културата, партиен комитет, народен комисариат, отечествен фронт,
агитатор, герой, другар, самокритика, враг на народа, безкласово
общество, социалистическо общество, светло комунистическо бъдеще и
т. н. Общото между тези обозначения са евфемизиращите компоненти
като народен (народ), партиен, отечествен, социалистически,
безкласов, герой, светло. И тримата автори, разказвайки „малките“
човешки истории, по своему декодират подобни евфемизми, зад които
се крият престъпления към отделния човек, към обществото и към
човечеството.
В контекста на Страшния съд, за който е чувала от швабската си
баба, повествователката в романа на Левичаров включва разговора за
страшния комунистически съд (административните арести след 1944 г.),
за „сталиноподобни агенти и инквизитори”, които нощем блъскат по
вратите: „Ала очакваният от набожната ни баба Съд беше безобиден и
весело-бъбрив в сравнение с трошащия кокали съд на Сталин” (А 83).
Текстът за Сталин, който повествователката чете по време на
пътуването из България, ни потапя в бездните от престъпления, психоза,
параноя, опиянение от убийството, все неща, неподвластни на рациото,
сравними единствено с моралното падение (в „цепнатините на
Марианската падина в Тихия океан” – А 204). Двете лели на
повествователката са затворени в лагери заради укриването на ранен
германски войник; бащата Христо, заподозрян в шпионаж заради
продължителен престой в Германия, е „тикнат” в затвора и може да
излезе от там след подписването на документ, с който се задължава да
сътрудничи на тайните служби, след което бяга от България, а
семейството и роднините му са третирани като роднини на
невъзвращенец (вж. А 202).
Троянов тематизира в романа си (и в литературните репортажи)
не просто престъпленията на диктаторския режим, но и огромната
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манипулация на общественото съзнание в случаите, когато
престъпления се прикриват, забулват, в крайна сметка се реабилитират,
облечени в безобидни евфемизми. За непосветения читател в чужбина
(романът излиза в оригинал на немски език), а и за младите поколения в
България, понятието народен съд (Volksgericht) не събужда особени
подозрения. Нещо повече, много разпостраненото и в други комбинации
определение народен, поражда асоциацията за справедлив,
демократичен съд. Само “посветените” в историята знаят, че този
работническо-селски съд се занимава не само с полицаи и
жандармеристи, участвали в убийства на партизани и ятаци, този съд се
разправя и с индустриалци, интелектуалци, свещеници, с инакомислещи
хора, служи за чистка на политически опоненти, за лично отмъщение.
Той е вид реванш на низините спрямо елитите, израз на социално
озлобление, класова ненавист и ирационална жестокост, с една дума –
антипод на всичко справедливо и демократично, той е въплъщение на
съдебния произвол (“диво правосъдие”, Знеполски 2008: 178), издигнат
в ранг на държавна политика. Народният съд не е спонтанно явление –
той е стратегия, наложена от най-високо място (задграничното бюро на
комунистическата партия в Москва под ръководството на Димитров)25,
и представлява неадекватен терор при липса на гражданска война и на
въоръжена съпротива от страна на старата власт. Народният съд е
първата реакция на социалистическата държава и олицетворява
беззаконие и насилие. Самият главен обвинител на Народния съд
Георги Драгиев (бутафорно в съдебните състави наред с партизаните и
комунистите са поставяни и юристи с цел легитимация им, вж.
Мешкова 1994: 163 и сл.) описва неговия антиюридически и
криминален характер (вж. ЦДА, ф. 250б, оп. 1, а.е. 68, л. 1-22). Народен
в случая означава ‚неюридически‘, ‚неправен‘; това е съд, който
постановява присъди според преценката на част от гражданите на
държавата. Тъй като литературата не обяснява феномени, а разчита на
асоциативността на възприятията, в романа на Троянов се появяват
подобни топоси на чуждостта, които се нуждаят от експлициране, в
противен случай те манипулират ракурса на възприемане на тази
обществена система – диаметрално противоположна на демократичните
принципи на управление. В случая може да се говори за словоблудство
– определението народен се използва за орган сатрап, нямащ нищо общо
с демократичните ценности.
Насилието и хилядите смъртни присъди, изпълнявани показно на
площадите (дори по време на тържествата през май 1945 г.),
делегитимират и т. нар. Отечествен фронт – носител на изпълнителната
25

Вж. Окръжно № 5, в. „Работническо дело“, 18. 09. 1944 г.
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власт в първите месеци на новия режим (вж. Weber 2006: 81).
„Невъзможно било обжалване на присъдата, екзекуцията се извършвала
мигновено, труповете се хвърляли в някой дол, заравяли се в гората или
били хвърляни за храна на зверовете. Животът на семействата на тези
хора бил превърнат в ад през следващите 45 години, нямали право на
образование, на жилище и на работа” (КВ 28 и сл.). Лагерите по
сталински образец хронологически следват изстъпленията на Народния
съд. Троянов използва литературния похват на противопоставяне между
„природните хубости” на остров Персенк (Белене) и варварските
действия на хуманоидите, рисувайки изумителната картина на
„върбовите гробища”, ампутирани дънери, на всеки от които е измъчван
човек. Препратката към Западна Европа, която, нищо неподозираща,
консумира угояваните с човешко месо пилета (КВ 30 и сл.), е
показателна за това, как последствията от една мерзост може да
застигнат и цивилизования свят.
След 1989 г. събитията, свързани с Народния съд, открито се
окачествяват като физическо изтребване на политическите опоненти,
неудобните, инакомислещите, интелектуалците, индустриалците и
средната класа, като първа стъпка към ликвидиране на каквато и да е
опозиция (Tzvetanov 2004: 98 и сл.). „Процесите” на Народния съд са
предшествани от административни арести и така се появява,
включително в изследваните романи, понятието безследно изчезнали,
евфемизъм, дълбочинно отпращащ към масовите среднощни екзекуции.
Положителните конотации в определението народен, както и в
понятието съд в правния смисъл на думата се десемантизират и
обозначават в крайна сметка произвол, морална и психическа
инквизиция. По подобен евфемизиращ начин са конотирани идеологеми
и обозначения на институции чрез определенията народен, отечествен
и партиен: Народна Република, Народна милиция, народен комисар,
Народен дворец на културата, народен артист, партиен комитет,
партиен секретар, Отечествен фронт, враг на народа. Изследваните
текстове на Троянов са осеяни с идеологически клишета, отнасящи се
до пролетариата като градящата класа в системата, която разполага със
съответната пропагандна лексика: агитатор, пропагандист, другар,
самокритика, безкласово общество, класово осъзнато общество,
прогресивно социалистическо общество, светлото бъдеще на
комунизма, герой, герой на социалистическия труд, бораба срещу
идеологическата диверсия, борба за по-добро общество, да заздравим
обществото и т. н. Атрибути като народен, отечествен, другарски се
превръщат в основна легализираща режима матрица и са белязани от
семантична двойственост. Особено манипулирана и манипулираща в
горепосочените
словосъчетания
е
детерминацията
народен.
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Двусмислието ѝ се състои в това, че има претенцията да изразява
цялото, в действителност обаче се позовава на една негова част,
обикновено на неговата върхушка, която дори не е тъждествена с елита,
или на определени слоеве от обществото – в случая на класата на
работниците и селяните. Т. е. тук народен се идентифицира единствено
с хората на физическия труд и на интелигенцията, но само ако тя е
„трудова”, каквото и да значи това. Колкото повече денотативно се
редуцира понятието народен, толкова повече то се евфемизира. Не
случайно
тоталитаризмът
в
националсоциалистическия
и
комунистическия си вариант се позовава на народа – в първия случай на
народа като расова общност, във втория случай на народа като класова
общност (вж. Знеполски 2008: 140 и сл.).
Квалификацията отечествен също десемантизира в значението
си ‚служещ на обществото‘ и приема конотацията на насилствено
обсебване (Загоров 1984: 87) не само на обществения живот, но и на
личната, интимната сфера на човека „вкъщи, в магазина, на улицата, в
местата за отдих и развлечение” (Иванова 1982: 52). Трябва да се
уточни, че Отечественият фронт като масова организация на граждани
няма нищо общо с гражданското общество, призвано да защитава
човешките права. Отечественият фронт според Троянов е в същността
си „фарс за равнопоставената коалиция от различни партии, подчинени
силово на една партия” (КВ 58).
Продължение на проблематиката за Народния съд е
тематизираният от Динев другарски съд – друга важна част от
репресивния апарат в социалистическа България. За другарския
характер на другарския съд разказват две кратки истории в романа
„Ангелски езици”. Тези две на пръв поглед тривиални, невзрачни
истории – историята за частната инициатива на обикновените хора
(двама братя създават частна работилница) и историята за общественото
порицание на изневярата чрез „другарския съд” (рогоносецът е висш
партиен функционер) – повдигат завесата на двуличието и
псевдоморала в социалистическите обществени и междуличностни
отношения26:
26

За да бъдат разбрани тези разкази от съвременната читателска аудитория, тя трябва
да е наясно с някои особености на социалистическата производствена система.
Системата не позволява да се появи, нещо повече, тя прави всичко възможно да се
унищожи автономният, предприемчив и лично мотивиран индивид. Тя перманентно
пренебрегва фактора интерес, включително фактора материален интерес чрез
принципа на мнимото равноправие (уравнивиловката). Системата гледа на човека не
като на реален субект, а го възприема като идеологически конструкт – като
„социалистически труженик”. Факторът материален интерес по логиката на
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Двама братя от някакво провинциално градче. Прости момчета, които
решили да си направят собствена работилница, да изкарат някой лев
през почивните дни. Тъкмо я разработили, и веднага ги изловили. И
пострадали лошо: побой, ритници и другарски съд. Знаеш ли какво е
това? Нямам представа дали го има в Югославия. Мъкнат те там, щом се
провиниш в нещо, с което съдилищата не се занимават. Ако например
свалиш жената на съседа, а той е някаква клечка в партията. Тогава
започват да ти говорят, докато събудят в теб съвестта: Не може така,
съзнаваш ли какво правиш, ти подкопаваш обществото. Ние не можем да
търпим подобно поведение. Пекат те на бавен огън. Можеш да се
побъркаш (С 119).

Така нареченият другарски съд (Volkskomitee) е екзекутивен орган
без правни основания и се занимава с дела, с които официалният съд не
се занимава: например с преследване на частната собственост, която в
идеологията на комунизма е прегрешение. Парадоксът в случая е в
създаването на нелегитимни органи с мотива за псевдопрестъпления,
които не са предмет на действие на правната система, а се формират
като колективни морални съдници за неморално поведение и социални
отклонения от наложените „ценности в новия социалистически морал“.
Тези ценности имитират твърде повърхностно традиционните
християнски добродетели (десетте божи заповеди), но всъщност
църквата, религията, вярата са подменени с идеология и до голяма
степен са маргинализирани. Троянов тематизира изневярата в брака,
контрола върху личния и сексуалния живот като част от споменатите
социални девиации, с които са призвани да се борят другарските
съдилища. Определението другарски (също като народен, отечествен и
др.) по предназначение прикрива бруталната намеса на нелегитимни
органи в личната сфера на живота на хората под маската на
добронамереност и дружелюбност. Другарските съдилища са създадени
обективните икономически принципи все пак пробива, но в уродливата си форма на
кражба и корупция, защото хората свикват с положението, че блага и привилегии се
получават не за труд и инициативност, а за послушание и лоялност. Така
добронамереният социален принцип за справедливост и равнопоставеност ражда в
социализма корупционните схеми, които успешно се пренасят и в демоктратични
условия. Дори указ 56, който действа по време на Перестройката и разрешава частното
предприемачество, носи корупционни белези. Указът е закъснял във времето и няма за
цел да реформира системата, а да подготви почвата номенклатурата да заеме
привилигирована изходна позиция в предстоящото разпределение на общонародната
собственост. Краят на режима прилича на добре подготвено тактическо отстъпление,
което да донесе икономически и политически дивиденти на досега управлявалите с
помощта на подставени лица (вж. Знеполски 2008: 335 и сл.).
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главно за голямата маса от безпартийни, които не са обхванати от
санкциониращата система на партийния контрол. Тези съдилища обаче
съвсем не са безобидни, те са установени със закон и въпреки че
дейността им няма правни последици, в някои случаи те постановяват
„актове” (например за уволнение от работа), които биха могли да се
оспорват в рамките на съдебната система. Това демонстрира и Троянов
с пояснението за субективния фактор – „разпоредителя” на другарския
съд. Ако той е важна партийна „клечка”, какъвто е случаят в романа,
последствията могат да бъдат фатални за настоящето и бъдещето на
обвиняемия и неговите близки. Особеността на тези морални съдилища
се състои в това, че те се провеждат публично и решенията злепоставят,
дамгосват засегнатия пред близки, колеги и цялата общественост.
Всъщност това е и крайната цел – публичното дискредитиране,
унижение, порицание, срамът и позорът за „аморални” прояви, нещо,
което не влиза в дейността на правните органи и което претенциозно се
означава с термини като „обществено въздействие” и „възпитание в
социалистически морал”. Във връзка с това Троянов задава
емоционално зареден реторичен въпрос за другарския съд: „Знаеш ли
какво е това?”. Именно чрез другарските съдилища „наказателната
колония” на режима се разпростира върху цялото общество.
Другарски съдилища има и в ГДР, Чехословакия, Румъния, но те
са под юрисдикцията на съдебната система. Българските се отличават с
липса на всякакви компетенции у техните членове и не могат да се
сравняват със съществуващите на Запад медиатори за изглаждане на
конфликти, спорове и недоразумения между близки, съседи, колеги (вж.
Брунбауер 2007: 359).
Титулуваните като народни и другарски инстанции навлизат в
личната сфера на човека, превръщайки се в морализатори в рамките на
двуличието на собствения си псевдоморал и психически тероризирайки
„прегрешилия“. Благодатната почва за тяхното възникване освен
идеологическите особености на режима е и колективистичният характер
на обществото. Колективизмът е културна характеристика за много
общества, характеризира се със солидарност, социален ангажимент,
справедливост,
комуникативност.
Отличителен
белег
на
социалистическия колективизъм обаче е грубото нахлуване на
колектива в личната сфера. Изискването на режима е личността да
подчини собствените си интереси на колективните под предлог, че
двата вида интереси – обществените (те са всъщност интересите на
властта) и личните съвпадат. Изисква се индивидът да формира своя
личен и семеен живот по предварително указаните предписания на
„социалистическия начин на живот”, който цели да вкара в схемата си
не само външния, но и вътрешния, интимния, душевния свят на човека.
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Но интимният свят трудно се вкарва в матрица. Непризнаването на
правото на лично пространство и на легитимността на интересите на
отделния човек е важна специфика на държавносоциалистическия строй
и е мотив, който многократно се тематизира в разглежданите
произведения.
Освен за демаскирането на идеологеми романът на Динев
предлага в изобилие примери за празнословните лозунги и постулати,
които доминират като знаци и образи в социалистическото ежедневие,
например „Проверката е висша форма на доверие”. Отбелязано е и
масираното присъствие на „борческа” лексика: „борбата срещу
идеологическата диверсия“ (АЕ 60), „борбата срещу фашизма и
капитализма” (АЕ 59), „борба за едно по-добро общество”, „борба за
щастието на народа“ (АЕ 53). В посочените примери преобладава
контаминирането на метафори от различни семиотични системи с
помощта на термини от военния и мирновременния живот: всичко е
борба, както противопоставянето на идеологическата диверсия, което е
разбираемо, така и борбата за по-добро общество, борбата за
изграждането на социалистическото общество, борбата за светлото
комунистическо бъдеще. Паралелизмът между две диаметрално
противоположни състояния на човека – по време на война и в мирно
време – е потвърждение на идеологемата за строителството на
социалистическото общество като продължение на борбата за
комунизъм с други средства. (Игнорирането на еволюционния момент в
развитието на обществото и продължаването на „революцията” в мирно
време е основен белег на комунистическата идеология, вж. Beyer 2006:
319).
Кулминация на безсмислието в подобни лозунгови фрази се
открива в
патетичния рапорт на един лекар пред партийния
функционер Младенов: „Другарю Младенов, аз станах лекар, за да нося
отговорността за всяка смърт, с изключение на моята собствена...“ (АЕ
64). Присъствието на смислово празен, нищонеказващ език Динев
демонстрира чрез понятия като реален социализъм, зрял социализъм,
развит социализъм, развито социалистическо общество, късен стадий
на развитото социалистическо общество, социализъм с човешко лице.
Разказвачът в романа саркастично обвързва обозначението реален
социализъм с професията на проститутката Изабела, която е
едновременно „много реална”, и „много социална”.
Бутафорията в думи и дела Троянов свързва в образа на Слатка с
мотива за захаросването (евфемизирането, симулацията, подмяната) на
социалистическата действителност, в която мечтите на нейните дъщери
„съвсем се покриха с коричка” (С 15). Семейството на Слатка е алюзия
за живота в „карамелизираното” соцобщество на привидния порядък, в
135

което властва „идеалът на захарната свобода”, прикриващ купонната
система и разрухата. Те обаче не могат да бъдат дългосрочно укрити
под подсладената повърхност:
И какво нещастие беше, когато захарното цвекло се оказа
неприспособимо в дългосрочна перспектива към изискванията на
времето – всяко цвекло е саботьор, разнесе се такъв слух, – все помалко вирееше, размножаваше се изключително сдържано, създаваше
трудности и при събирането на реколтата, а най-накрая започна да гние
преждевременно или дори се самозапалваше (С 15).

В едно единствено изречение литературно се инсценира пътят и
крахът на социалистическото развитие: от подсладената бутафория и
нейното втвърдяване, през първите пропуквания на захарната коричка,
покриваща истинската реалност, до осъзнаването на нейната
несъстоятелност и на невъзможността да се берат плодовете на
социалистическия
труд
(събирането
на
реколтата),
до
преждевременното гниене на плодовете (препратка към пропагандното
клише за „загниващия капитализъм”), за да се стигне до саморазрухата.
Неслучайно като алтернатива на чезнещото захарно цвекло в контекста
на „захарната” алегория иронично се появява „братска социалистическа
Куба” в образа на „тръстиката партизанин”, „като преден отряд в
гърлото на противника”; а опиянчената, дрогирана власт е изпаднала в
омаята на тъмната си страна, „подпухнала, със забавени реакции,
ослепяла” (С 16). Мотивът за захаросаната повърхност на
действителността в цитираната гротеска е свързан с утопията като идеал
на социализма. Социалистическата утопия има две измерения. Първото
представя света такъв, какъвто го „пожелава” утопистът в съзнанието си
– свят на братство, равенство, свобода, безпределно щастие, копнеж по
красотата и любовта. В този смисъл терминът „социалистически
реализъм”, с който се означава не толкова поетическия, колкото
политическия подход на социалистическото изкуство, има структурата
на оксиморон. Второто измерение на соцутопията включва
ограниченията и забраните, като търси и намира врага, според
тогавашната терминология вредителя, който много често е прикрит,
идва от собствените редици („врагът с партиен билет”) и разяжда
системата отвътре (собственото цвекло е саботьорът). Литературното
инсцениране на краха на системата, нейното самоунищожение
(„самозапалването”) синтезира идеята за програмирания саморазпад на
идеологическите свръхсистеми като Източният блок, наричан още
социалистически лагер. Колкото по-голяма е пропастта между утопия и
реалност, толкова по-голям става дефицитът на легитимност на
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обществената система, толкова по-бързо тя се приближава към
логичния си край (вж. Брунбауер 2010: 35).
Първопричината за развилите се икономически процеси, както и
за произтичащите от тях социални отношения в социалистическа
България Троянов открива във времената непосредствено след
установяване на властта на Отечествения фронт. Една от първите акции
на народната власт след Народния съд е отнемането на собствеността и
земята на предприемачи и земевладелци. Национализацията обхваща
не само едри индустриалци и земевладелци, отнета е земята на
селяните, голяма част от които изкарват прехраната на семействата си,
обработвайки я. Такъв е случаят с бащата на Васко Луксов в романа на
Троянов. Актът на отмемане на собствеността разкрива новото
разположение на силите в страната. Бившият наемен работник на
семейство Луксови влиза в ролята на новия овластен, тесногръд партиен
секретар и водач на шпицкомандата на анонимните униформени, които
осъществяват национализирането: след себе си те оставят „сянка” (С 32
). Това е метафора за сенчестите похвати и тъмните стратегии на новите
властници, чийто триумф над доскорошните господари е ясна заявка за
жесток социален и политически реванш: бившият наемен работник на
Луксови е представен като „вежлив, притеснителен човек, който
държеше ръцете си чисти, мереше съвестно и крадеше съвсем малко” (С
32 и сл.). С това кратко описание Троянов очертава образа на бъдещия
партиен фунционер и държавен служител – ограничен, задкулисен,
подличък, подкупен, зависим малък човечец, който ще доминира за
десетилетия напред в партийната и държавната администрация.
Комунистическата власт стратегически издига подобен тип зависими
хора във функцията на държавни служители, за да осигури
безпрепятственото функциониране на системата. Безимотните бивши
наемни работници се превръщат в най-верните поддръжници и слуги на
режима, които чрез своя произход легитимират „диктатурата на
пролетариата”. Епизодът с отнемането на собствеността на семейство
Луксови е представителен за сблъсъка на патриархалното семейство и
неговите добродетели (предприемчивост, трудолюбие, начетеност,
образование, прагматизъм) с безпочвения, подличък триумф на новата
комунистическа власт:
Пред вратата стоеше секретарят на кварталната партийна организация.
В ръцете му писмо, подадено със смотолевен поздрав, в очите му
триумф. Краката му като че ли не се чувстваха удобно. Не смееха да
прекрачат прага въпреки повторената покана. Партийният секретар
беше помагал по-рано в магазина на семейството. Вежлив,
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притеснителен човек, който държеше ръцете си чисти, мереше
съвестно и крадеше съвсем малко... Партийният секретар не се
чувстваше намясто. Смущението му се беше преместило от краката в
гърлото и търсеше покашлящо освобождение (С 32 и сл.).

Малкият скромен и притеснителен човечец, изкарвал в миналото
хляба си при бащата на Васко, е от онези незначителни, незабележими,
хрисими хора, които новият режим облича във власт и които са
поставени в неловкото положение да съобщават „лошите новини” на
бившите си работодатели. Актът на отмъщение не може да бъде
подминат в образа на иначе безпомощния на вид новоовластен партиен
секретар, който губи в безизходицата си ума и дума, в очите му обаче
неизменно присъства триумфът. Този образ е представителен за онези
бедни слоеве от населението, които непосредствено след 1944 г. са
въвлечени в обществения и политическия живот, без да притежават
необходимата подготовка за това. Чувството за „включеност” известно
време ще набавя легитимност на ставащото и ще оправдава неговата
бруталност (Знеполски 2008: 24). Образът на новоизлюпения властник,
доскорошен ратай, е символ на социалния реванш и знак за
прелъстяването на социално фрустрираните низини към реализирането
на т. нар. „диктатура на пролетариата”, при която малограмотните
получават ново самочувствие. Чрез образа на наемния работник
Троянов въвежда мотива за „съблазняването” на низините, на социално
неуспелите и недоволните, предоставяйки им власт и перспективи.
Тъкмо тези низини се превръщат в главния кадрови потенциал на
комунистическата власт. Социалното издигане вече няма да зависи от
образоваността и културната среда, от умствените и интелектуалните
възможности, от инициативността и предприемачеството, а обратно,
тяхната липса ще се превърне в най-надеждната препоръка за издигане в
социалната йерархия. Занапред зад всяка успешна кариера ще стои
биография, започваща с думите: „Произхожда от бедно селско
(работническо) семейство…” Оттук води началото си прословутият
егалитаризъм на новия социалистически морал в съчетание с омразата
към учения, успелия, богатия (която впрочем е дълбоко вкоренена в
манталитета на българската културна общност далеч преди
установяването на комунистическата власт). Липсата на качества се
превръща в предимство, бедността се трансформира в достойнство,
верността към партията – във висша добродетел. Режимът предоставя
безпрецедентен шанс на низините бързо и лесно да изкачат социалната
стълба (вж. Знеполски 2008: 76 и сл., 228). Тематизираното от Троянов
конфискуване на земите и раздаването им на безимотни и малоимотни
селяни обяснява лесния начин, по който социалните низини доброволно
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попадат в клопката и малко по-късно биват излъгани от масовата
колективизация, от обобществяването на цялата земеделска земя.
Троянов по недвусмислен начин подчертава сблъсъка на две
ценностни системи. Неслучайно сцената с донасянето на писмото е
поставена в контраст с многокократно подчертаната патриархална
традиция, с образоваността на децата в това семейство. Големият чете
Лермонтов, средният „Хитър Петър”, бащата преди всяко ядене
произнася с твърд глас Отче наш, глас, който препитва уроците, глас,
който пее монархически песни. Същият глас прочита писмото, давайки
пример за стоицизъм. Безмълвието на бившия наемен работник в
неговия гузен триумф е противопоставено на живата възрожденска
традиция в семейството на Васко. Кулминацията на духовното безсилие
и бруталната сила е сцената с жандармерията, катереща се с черно
чергило по склона на лозето, което трябва да бъде отнето:
Крачеха бавно нагоре, сякаш знаеха, че работата не е бърза... Те
приближиха мълчаливо, не се легитимираха,... лицата им продължаваха
да не се виждат, закрепиха чергилото върху коловете на лозниците със
сигурни действия и отново се отдалечиха. Но след себе си оставиха
сянката (С 33).

В този бегъл времеви нюанс, в липсата на „лице” и на
легитимност у униформените, в хвърлената от тях „сянка” прозира
съзнанието за онази тежка и дълга прокоба, която бавно, но трайно ще
се настани в България. Отвращението от този акт на делегитимация на
личността чрез отнемането на правото на собственост е образно
представено в реакциите на героите: бащата посяга да вземе грозд от
кошницата, когато най-малкият син „се извърна настрани и повърна” (С
33). Афектът на бащата е израз на безпомощност и справедлив гняв:
„ритна кошниците, хрумна му нещо по-добро, стъпи отгоре и ги
замачка, умишлено и целенасочено, сплитките се разкъсаха, дървеният
скелет изпращя, звук, който го изпълваше с удовлетворяващото чувство,
че прекършва вратове” (А 34).
Троянов литературно представя явлението класов геноцид,
когато „богатят” (буржоата, земевладелецът, имотният селянин,
инакомислещият, всички дамгосвани и с генерализиращата идеологема
„фашисти”) се унищожава не физически, а чрез отнемане на социалния
статут, чрез маргинализиране и деперсонализиране. Национализацията,
в частност колективизацията на земята, е главният ресурс на капитали в
изграждането на икономическата база на социализма – държавния
монопол върху целия стопански живот. Превръщането на всички
поданици в еднакво бедни опровергава идеологическото клише на
139

комунистическата пропаганда, че взетото от богатите се преразпределя
към социалните низини. Истинската цел на национализацията е
поставянето на масите в пълна икономическа зависимост и
ликвидирането
на
„дребнобуржоазния
манталитет,
частнособственическите чувства и консумативното съзнание”
(Знеполски 2008: 199 и сл.). Отнемането на собствеността и
суверенитета на личността, както и поредицата други големи и малки
„всекидневни” разочарования водят до това у Васко да пусне „корени”
„бягство в бягството, поривът да се махнеш далеч” (С 32), отначало като
човек, избягал в себе си (вътрешна емиграция), впоследствие като
политически емигрант на Запад.
Друг тип „професионално развитие” Троянов очертава с кратката
биография на Йордан, „царя на вилите”, „жертва на фашизма, борец
срещу монархията и ятак на партизаните, беше пуснат от затвора“ (С 157):
Направиха го шеф на полицията в родното му градче, кариера съвсем
обичайна по онова време. Но много скоро му направило впечатление,
че вилите са си останали същите, сменили са само собствениците им,
но вътре те продължавали да крият вечните, стари изкушения. Просто
палачинката се била обърнала, както при собствениците на палати, така
и при затворническата охрана. Той наблюдавал това развитие с
растящо отвръщение … Впрочем това, кой живеел във вилите, никога
не го бе интересувало. Докато имало вили, важно било само да бъдат
обирани. И така той отново се активизирал (С 157 и сл.).

Йордан започва своя съзнателен живот като борец против
фашизма и монархията преди 1944 г,. следва назначението му от новата
комунистическа власт като полицейски шеф след 1944 г., след което
героят приключва тази част от житейския си път в затвора като
криминален престъпник, който обаче след промените от 1989 г. се
оказва „състоятелен” човек въпреки многото години в затвора, тъй като
е скътал нещо от окрадените съкровища по вилите и по време на
монархията, и по време на социализма. Троянов подчертава връзката
между идеология, политика и криминалност. Цитираният пасаж
подсказва друга гледна точка към борбата против „монархофашизма” в
България: криминалния характер на тази борба – обирането на вили и
мандри от партизаните в името на справедливостта („в името на
народа”). Метаморфозата на героя от борец за народна правда в
криминален престъпник и функцията му на бивш полицейски шеф
напомня и на постсоциалистическата симбиоза между определени
полицейски структури или отделни техни представители с криминални
субекти от ъндърграунда. Важна от гледна точка на паметта за близкото
минало обаче е най-вече „трансформацията” на собствеността от
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бившите капиталисти към настоящите комунисти (вилите остават
същите, съкровищата в тях са запазени, сменят се само собствениците).
Тази трансформация в историографията се нарича национализация, но
всъщност е държавно легитимирана кражба на собственост.
Преминавайки през три фази на историческото развитие на България,
Йордан, „царят на вилите”, ни се представя след 1989 г. като бизнесмен,
осребрил цялото си съществуване във всичките му форми – партизанин,
ограбвал вили, полицейски шеф, ограбвал вили, затворник и накрая
бизнесмен, готов за „нови подвизи” в подземния свят (вж. С 157 и сл.).
Темата за национализацията Троянов обвързва с гъвкавото
отношение на комунистическата власт към частната собственост. Наред
с формалните практики социализмът „предлага” и неформални
практики на владеене на собствеността и средствата за производство. Те
представляват иначе нетипични и дори забранени (в началния период)
явления, като „частпрома” например, които обаче на по-късен етап от
развитието на режима се практикуват под формата на „таен обществен
договор”, по силата на който официалната власт снизходително
подминава малки работилници за производство и услуги. Налице е
симбиоза между властта и обществото, при която са облагодетелствани
и двете страни – уплътняване на свободното време с неполитическа, а
стопанска дейност, илюзия за автономия на управляваните и за
предоставена свобода от страна на управляващите. „Двуличието” и
„съучастничеството” не е чуждо и на двете страни (обстойно по темата
вж. Брунбауер 2008: 37).
Социалистическото строителство. Урбанистичните пространства като топоси на паметта
Градовете са пространства, които обвързват всички възможни
човешки дейности и поради това събират в най-голяма степен
спомените за малки и големи събития. Не само големите метрополии, но
и малките градове концентрират в себе си колективната памет на цели
поколения в различни епохи и по този начин са изразители на
общностната идентичност на своите обитатели. Наблюдения върху
урбанистичните култури на паметта спомагат същевременно за
установяване на отклоненията от колективната памет в лицето на
индивидуалните спомени, които чрез личните възприятия на
спомнящите си предлагат алтернативни модели на паметта и
идентичността за господстващите в определени исторически периоди
идеологии (вж. Kenneweg 2006: 191). В този смисъл много често се
злоупотребява с публичното пространство – една от първите промени,
които комунистическата власт прави след идването си на власт, е
141

преименуването на улици, площади, градове с имената на свои герои.
Същото се случва и след промените, когато наред с възстановяването на
старите имена и паметта за личности и събития в градското
пространство се появяват имената на „новите герои” на поредната
политическа конюнктура.
Образът на града, от който Васко иска да се „чупи” заедно със
семейството си, „за да остане спокоен, да определя собствения си
ритъм, да живее живота си…” е близък до урбанистичната картина,
която рисуват и други автори, включително Динев и Левичаров, и която
накратко може да бъде определена като концентрирана грозота (новите
панелни блокове в социалистическите квартали). Троянов разгърнато
персонифицира
(зоологизира)
тази
„неотстъпчива,
навлязла
самоуверено и дори без престорен респект“ грозота:
Няма от какво да се страхуваме, твърдяха те (панелите – С.Б.), и
понеже сами не си вярваха, се разрастваха на височина и ширина,
засилваха заплашителните си жестове… Същински слон, тази мисъл
малко ободри Васко, но дори и слоновете се страхуват. От мишки, и
колкото по-голям е слонът, толкова по-хилава е мишката, която може
да го паникьоса. С цвърченето си. „Църр. Църр-църр”, Васко сбърчи
нос и устни в муцуна, проточи глава с извита шия и се спусна с „църр”
към стената на първата чудовищна сграда… И побягна към другия
тротоар, с присвити рамене и наклонен напред, църкайки, може би
сградите ще изпаднат в паника, с тежки стъпки ще побягнат оттук,
назад към Москва, и ако са много объркани и съвсем откачат от страх,
вероятно ще стъпчат Кремъл наравно със земята. Васко спря изтощен и
веднага от всички страни го стисна грозотата… (С 55).
Образът на града е алюзия за системата и за официалната

колективна памет, внушавана от тази система: под претекста за
равенство и братство и с лозунага „Жилище за всеки и за всички” са
построени въпросните бетонни „слонове“. Но в тях не всеки има лично
пространство и това е първата „престореност” на социалната политика.
Целта всъщност е уеднаквяването, унифицирането на сгради, жилища,
интериори, мебели, хора „мишки”, тяхната концентрация на малка площ
с цел обозримост и контрол на житейската ситуация. Целта е очевидно
манипулативна, затова и системата е „неотстъпчива”, упорито
самоуверена, брутално неприкрита, безалтернативна, всяваща страх,
мултиплицираща се („разрастваха се на височина и ширина”), от една
страна, но и слонски тромава и неуверена („сами не си вярваха”), от
друга страна, може да се „паникьоса” от населяващите панелите хора
мишки, колкото по-дребни, толкова по-опасни. (Троянов използва в
алегорията си познанието, че слоновете са безпомощни единствено
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спрямо дребни животни, които при поглъщане могат необратимо да
запушат хобота им и да причинят мигновена смърт.) В позицията на
Трояновия герой хората мишки придобиват почти ожесточената
увереност („Така ще стане”, свити в муцуна нос и устни, посока напред,
изпънат врат), силата, шанса и властта да срутят системата (панелите да
побягнат назад към Москва и да стъпчат Кремъл). Признанието за
непосилността на тази мисия – изтощението – също присъства в
психологически правдоподобната и едновременно с това утопична
апокалиптична картина на събарянето на комунистическия режим.
В романа на Динев урбанистичната тема е обвързана с
Димитровград. Възникнал през 50-те години, градът е представен като
символ на модернизацията и индустриалното развитие („когато се
наливаха основите”), но и като осъществяване на социалистическата
(анти)утопия. Литературното представяне на Димитровград в
произведенията на социалистическия реализъм служи обикновено да
демонстрира постиженията на режима в строителството и в
подобряването на материалната култура на хората, както и да закрепи
тези постижения в паметта на поколенията. Символът за града мечта се
превръща в романа на Динев в кошмарно видение, разрушило и
погребало мечтите на собствените си строители.
Динев претворява тази метаморфоза чрез фигурата на вече
порасналия строител на Димитровград Младен Младенов. Героят се
връща към началото на собствената си биография, непосредствено
свързана с построяването на „образцовия” град, когато доминира
патосът на обновлението и трудът се афишира като основна ценност.
Обаче от дистанцията на времето хората, построили Димитровград,
установяват, че в основите на града са погребани мечтите им, завлечени
„в един изкопан от тях ров” (АЕ: 86), затрупани „под бетон, стомана и
желязо” (АЕ: 238). На слепия ентусиазъм от младежките години се
противопоставя трезвостта на зрялата възраст. В романа на Динев
Димитровград се представя като социален експеримент, поставящ под
въпрос мита за града на младостта, за града на бъдещето. Празничногероическото в аурата на строителите на новото, перспективното, на
новия социалистически човек („ние строим града и градът строи нас”,
хармонията между града, индустриализацията, техническия прогрес и
идилията на природата и селския живот) постепенно отстъпва място на
разочарованието от неосъществените идеали. Връзката между власт,
прогрес и подчинение на масите в проекцията на модерния град е
причината литературната фикция Димитровград да изглежда не като
реално физическо пространство, а като абстрактен образ на
идеологически представи. В този смисъл градът не би могъл да бъде
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възприет конкретно, той съществува единствено през призмата на
идеологическите клишета и зависимости, от които произтичат
безусловният оптимизъм и гордостта от колективното действие. За
разлика от други литературни текстове образът на Димитровград в
текста на Динев не е олицитворение на осъществения идеал на новото
поколение, а на неговия провал. Градът на младостта е противопоставен
на Пловдив, древен град и символ на градската архитектура, култура и
бит. Античният и възрожденският Пловдив е обект на възхищение и в
романа на Левичаров. В основата на литературната опозиция
Димитровград – Пловдив е посланието за трайните стойности, които
остават във времето и които двамата автори свързват с българската
възрожденска традиция и с градската култура. Антиутопията
Димитровград бива категорично отречена, както и общественият модел,
който тя предпоставя. Едва демитологизирането на паметта за
Димитровград прави възможно възприемането му като реално осезаем
топос.
Градът символ Димитровград е „построен не с пари, а с вяра.
Град от бетон и желязо, роден изцяло от възторга на комунистическата
младеж”. Цялото бригадирско движение е структурирано на два
принципа: „Доброволен труд за Родината” (за което се изпращат
призовки с указание „Присъствието задължително”) и незаплащане на
младежкия труд (изключение правят 80-те години). Това се случва на
фона на идеологическата пропаганда за експлоатацията на
„гаврошовците” в капиталистическия свят (вж. Господинов 2011: 125).
Колективната памет за бригадирското движение, артикулирана в романа
на Динев, е разделена времево. От едната страна стои искреният
ентусиазъм на ранното бригадирско движение с желанието за откъсване
на младите хора от селото – символ на патриархалния бит и беднотията;
от другата страна стоят формалните, лошо и мизерно организирани,
икономически съмнителни бригади на ученици и студенти във времето
на късния социализъм, когато ентусиазмът и младежките пориви са
дефицитни. Но утопията и илюзията присъстват и в двата вида
колективна памет. В паметта за Димитровград фундамент е представата,
че комунистическият идеал е постижим с огромни усилия, че времето и
природата са подвластни на човешките възможности („за няколко
петилетки България трябва да постигне това, което други народи са
постигнали за столетия”, или „бригадите се превърнаха в един военен
поход срещу камъка, водата и срещу всички природни сили”, вж.
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Мелнишки 1953: 3,14)27. В паметта за по-късното бригадирско движение
е съхранен тръпчивият вкус на съмнението в потребността от него и в
полезността му, съмнението дали младежта действително е строителят
на новия живот и въплъщението на новия социалистически човек.
Представянето на Димитровград в романа на Динев събужда
паметта за бригадирското движение като тотална трудова мобилизация,
основана на два преплитащи се и допълващи се принципа: на силата на
пропагандата и на пропагандата на силата.
Масовото бригадирско движение, първоначално израз на
неподправен младежки ентусиазъм от „новото начало”, почива на
надеждите за радикална социална промяна и нов морал, за
модернизация на страната. Включва се и значителна доза романтиката,
свързана с идеите за солидарност, безкористност, работа за общото
дело, принос за общото благо. „На младите хора се внушава, че се
включват във вълнуващ експеримент, който неизбежно е съпроводен с
акуширащо насилие” (Знеполски 2008: 203). Жените получават шанс за
еманципиране и равноправие, младежите напускат патриархалното
семейство и се превръщат в мотор на развитието. В същото време
тоталната мобилизация генерира тотален контрол върху обществото,
както и масовизиране на комунистическата партия, в която все по-малко
стават комунистите (като привърженици на един идеал) и все повече
партийните членове, привлечени от „присъединяването към
печелившата страна“ (вж. Знеполски 2008: 35, 71 и сл.). Чрез
масовостта си бригадирското движение легитимира режима и поддържа
илюзията за неговата демократичност.
Ентусиазмът на бригадирското движение у Динев е съ-поставен и
в контекста на комунистическия атеизъм: „защото не бог, а възторгът
нямаше предел”. Авторът веднага релативира автентичността на
въодушевлението, въвеждайки мотива за бригадирското движение като
условие за следване в университета: „Но за да получи право да учи в
университета, трябваше да работи няколко години като бригадир” (АЕ
85). Тази „предпоставка” за образование и развитие, която
идеологически подменя естествените условия за личностно израстване –
знания и умения, менторски налага социалистическото кредо: първо
труд, после учение, последвано в годините след това по същата тази
„бригадирска” логика от девиза: „учи, за да не работиш”.
С представянето на бригадирското движение като принуда Динев
отбелязва прехода към втория етап на неговото развитие, потърпевши
27

Тоталитарната идеология проповядва победата на „съзнателната, дисциплинирана”
човешка воля над елементарните, „неорганизирани, хаотични” природни сили (вж.
Günther 1993: 162).
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от който са всички студенти и ученици. Постепенно принципът на
доброволността отстъпва място на комсомолските поръчения, на
настойчивите „покани”, придружени с латентната, а понякога и открита
заплаха за изключване от училището и университета. Есенните бригади
стават задължителни за всички ученици и студенти, от летните успяват
да се отърват „връзкарите”. Там, където не помага убеждението, се
появяват принудата, страхът от санкции. Потвърждение на
литературната теза на Динев се открива в редица мемоари от това
време, разкриващи механизма на държавния рекет (вж. Киселов 2004).
Принудителното мобилизиране за безплатен физически труд остава до
самия край на социализма през 1989 г. Евфемизмът за този вид
изнудване е „рационално използване на трудовата ръка”. 28
Личният, интимният ракурс също присъства в отношението към
символа на комунистическото строителствo Димитровград и се вписва
в логиката на бригадирското движение. От една страна, участието на
Младен Младенов в бригадирското движение е атестат за понататъшното му кариерно израстване в йерархията на властта. На
закалката в условията на военизираната обстановка в бригадата се
дължи неговото безпрекословно и безпроблемно подчинение на
властовите структури, които той в по-късен момент ще оглави. В негово
лице бригадирското движение изпълнява успешно идеологическите си
функции. Откъснали се от „вредното влияние на дребнобуржоазната
среда” (от опеката на родителите), Младен и другарите му попадат под
опеката на държавата – бригадирското движение е „школа за
комунистическо възпитание на младежта” в лоялност към властта. От
друга страна, Младен изживява първата си любов между камъните,
които мъкнат с любимата жена. Картината, обрисувана от Динев,
напомня и строежа на египетските пирамиди, и изграждането на
мавзолея за починалия вожд Димитров: „Докато носеха заедно един
голям камък, той я целуна и я завлече в един изкопан от тях ров. Между
две захвърлени лопати и една кирка тя му подари най-прекрасния
работен ден в живота му” (АЕ 85). Трагикомичността на ситуацията
28

Принципът задължава всички граждани (чиновници, университетски преподаватели,
журналисти, лекари, изследователи) да полагат извън професията си до два месеца
общественополезен труд. „От това решение се вижда, че за бившите селяни, изкачени
на партийния връх, единственият истински труд, който те по същество ненавиждат,
продължава да бъде физическият, и те го превръщат в своеобразна санкция за всички,
работещи в интелектуалната сфера. На индивида се гледа като на притежание на
режима и използването му по целесъобразност по никакъв начин не се съобразява с
неговата собствена воля. Човекът е ресурс на разположение, който трябва да запуши
пробойните в организацията и икономическата политика” (Знеполски 2008: 204).
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намира своя огледален образ в реч на Димитров за младежта от този
период: „Не може и не трябва да се допускат лекомислени отношения
между младежи и девойки”. В поведението на всеки бригадир и всяка
бригадирка трябва да има „един задържащ център”. В същото време
„вождът” постулира, че младежкият ентусиазъм на бригадирското
движение ще роди „физически и морално здрави семейства, десетки
хиляди здрави деца” (Димитров 1952:193), верни на партията и народа.
Опитът да се разсмееш от очевидно пародираната „работническа
романтика” секва в чувството за погребаната младост, за любовта в един
лично изкопан ров – символ на погребаните мечти поколения наред (АЕ
85 и сл.). Ако иска да си върне любовта, Младен трябваше „да срине цял
един град”, „града на другаря Димитров”, „понеже неговата любов
лежеше погребана дълбоко в основите на Димитровград, затрупана под
бетон, стомана и желязо” (АЕ 238). Това обобщение на автора напуска
личната сфера и сферата на конкретното и се превръща в метафора за
погубените мечти и съдби, погребани под бетона и желязото, за
катасрофата на едно цяло общество с бетонирано мислене, за загубата
на бъдеще. Роденият от възторг Димитровград е поставен в контрапункт
на „отчаянието”, което ражда не градове, а „цели империи”. Очевидна е
алюзията за империята на комунизма, родена от възторга, но родила
отчаянието, което с времето се мултиплицира – тема, която системата
старателно и последователно табуизира: „Но за това не биваше да се
говори…” (АЕ 94)”.
Кариерно израстване. Технологии на властта
Основните персонажи в романа на Динев, които очертават
пътищата за кариерно израстване и механизмите на властта в
социалистически условия, са полковник Царев, партийният секретар на
висша позиция Младен Младенов и милиционерът доносник Йордан
Апостолов.
Полковник Царев
Полковник Царев е образец за кариерно развитие след
деветосептемврийските събития: „Постът му, славата му и вярата му в
комунизма бяха непоклатими. Той се числеше към малцината, които
наистина се бяха борили, бяха оцелели и дълги години бяха запазили
своята висша позиция” (АЕ 58). Че вярата в комунизма е поставена под
въпрос, показва степенуването на непоклатимите неща в живота на
Царев: постът, произтичащата от него слава и едва накрая на степенната
редица идва вярата в комунизма. Ироничното заиграване с верността на
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героя към комунистическия идеал се подкрепя от отношението му към
псевдоборци като Светлин, бащата на Йордан Апостолов, когото е
пресрещнал в лозето, слизайки с партизанския отряд от планината. Тук
Динев повдига важния въпрос за зависимите хора, поставени на високи
партийни и държавни позиции – зависимостта от лъжата е основен
прийом в използването и манипулирането, в шантажирането на тези
хора в услуга на диктаторската власт. Портретът на Дзержински в
кабинета му очертава „духовните и интелектуални” хоризонти на
полковника, той е прозорецът на Царев към света, „към един по-добър и
по-справедлив свят” (АЕ 59). Идеалът му за човека се изчерпва с
описанието на вярното куче Йордан, „служител мечта”: „Беше прост,
предан, говореше малко, изпитваше органическа неприязън към греха и
можеше да накара всеки престъпник да проговори. Един служител на
властта като изваден от книгата на другаря Дзержински (АЕ 59).”
Полковник Царев беше загубил дясната си ръка в борбата срещу
фашизма и капитализма. Сега правеше всичко с лявата. Стреляше с
лявата, ядеше с лявата, пиеше с лявата, и дори строеше социализма с
лявата ръка (АЕ 58-59).

В рамките на този кратък пасаж, в основата на който стои
човешка драма, към денотативното значение на израза правеше всичко с
лявата ръка се добавя комично-саркастичен нюанс. В немския език
изразът etwas mit links tun означава „правя нещо с лекота,
безпроблемно“, но в контекста на романа на немски език този израз
поражда друга асоциация – „правя нещо повърхностно, некачествено,
без много да мисля“. Особено силна е тази асоциация в съчетнията
стреляше с лявата ръка и строеше социализма с лявата ръка.
Българският вариант на израза поражда също конотативните значения,
свързани с обичайното различие между лявата и дясната ръка – „правя
нещо непохватно, не особено сръчно“. Така взаимодействието между
структури от двата езика в общ контекст, който поставя под въпрос
идеали (строеше социализма с лявата ръка) и намеква за престъпления
(стреляше с лявата), прави възможно актуализирането на нюанси в
двата езика, което не би се случило в рамките на стандартната им
употреба. Транспортирайки българската другост в чуждия език, Динев
постига нестандартна образност и неконвенционални значения, променя
логиката на литературния дискурс, намесвайки се в нормите на немския
език. Топосите на чуждото поставят под въпрос традиционни езикови и
мисловни клишета. Цитираният пример показва, че текстът на Динев е
криво огледало, което не ласкае читателя, не го приспива с до болка
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познати образи и нагласи, а провокира способността му да възприема
другостта.
Йордан Апостолов
Типажът Йордан Апостолов се определя в романа като „проста
душа” с дълбок и здрав сън, издялан от „просто дърво”, „празна глава”,
която става „все по-твърда и твърда”. В този контекст определението
прост не актуализира значения като „обикновен, простодушен“, не
актуализира дори конотацията „първичен, натурален“. Като се проследи
миналото, настоящето и социализацията на здравеняка Йордан в
рамките на силовите структури на комунистическия режим, се разкрива
необузданост, нецивилизованост, безчовечност, жестокост. Миналото и
произходът на героя, наследник на партизанина осмосептемвриец
Светлин, подобаващо е осветлено в романа:
Хитър човек беше бащата на Йордан... самото небе му помагаше.
Първо като го събра с богата жена, второ, когато го събра с
партизаните... Възползва се от парите на старата власт и от всички
привилегии на новата, от възхищението на жена си и от омразата на
тъста си. Той го наричаше безбожен мошеник... (АЕ 131).

Два са фундаментите, на които стъпва хитрецът Светлин –
парите на старата власт в лицето на тъста му поп Серафим и новата
политическата власт, към която мнимият партизанин се „присламчва”.
Особено колоритно и показателно за тарикатлъка на героя, но и за
кнюнктурата на времето, е описанието на запознанството му с попската
дъщеря Драгомира. Под открито небе той ѝ „сваля звезди”: „показал ѝ
първо снимка на Сталин, после звездите, над които нямало вече никакъв
Бог, подарил ѝ гердан от речни перли, и от звезда на звезда, от перла на
перла, я обезчестил”. С портрета на Сталин изчезва Бог, алюзия за
атеизма на тази епоха, звездите добиват двояко значение на фона на
комунистическата идеология, обезчестяването също напуска сферата на
сексуалността и е метафора за насилие и отнемане на чест и
достойнство. Небето носи на Светлин не само късмет, но и божие
наказание – умират три от четирите му деца, от „задушаване заради
някаква странна болест”. „Това е Божие наказание, дето се ожени за
комунист” (АЕ 131), е тълкуването на поп Серафим пред дъщеря му
Драгомира по повод странната болест, покосила внуците му. Жив остава
единствено Йордан, когото дядото – духовна и нравствена инстанция в
семейството – определя като „същинско проклятие”:
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В училище Йордан научи малко, вкъщи – нищо, на улицата – много. В
техникума се научи да кара трактор и да подсвирква на момичетата, в
казармата се научи да мечтае за жени и да тича след танкове. Когато се
уволни, тичаше след жените недодялано, като след танкове, и нощем
не му оставаше нищо друго освен да подсвирква, да мечтае и да се
напива. Пред него се очертаваше пропилян, пиянски живот. Тогава се
намеси баща му партизанинът. Той знаеше, че синът му има здрави
мускули, голяма уста и малко акъл... Знаеше, че синът му обича да се
бие, да псува и винаги да е прав. Затова пусна всичките си връзки и го
уреди на работа в Народната милиция... сега той имаше вълшебна нова
синя униформа, която не само му придаваше вид, но и изпълваше
живота му със съдържание. Тази професия и тази униформа бяха
създадени за Йордан (АЕ 40-41).

Цитатът представя цялата парадигма от качества, необходими за
професията милиционер (голяма част от които прозират във фолклора,
охотно създаван за този професионален статус в социалистическа
България): възпитание на улицата, демонстрация на сила и насилие,
усещане за всевластие и арогантност (в училище чинът му е изписан с
цинизми), чувство за непогрешимост и безнаказаност, недодяланост и
липса на комуникативност в междучовешките отношения. Всички тези
дадености се компенсират от „вълшебната” униформа, която има
задачата да придаде добър външен вид на вътрешните дефицити и да
отваря врати и вратички в закона. Повърхността, външността е тази,
която в случая придава смисъл на живота. Униформата от атрибут,
който обикновено предизвиква респект и е символ на чест и почтеност,
мимикрира в плащ, който покрива и прикрива социално неприемливи
характеристики. Имайки предвид тази конкретна биография, читателят
не би могъл лесно и еднозначно да асимилира документираната в
романа забележителна активност на милиционера Йордан в залавянето
на бандити, крадци, сутеньори, проститутки. Тези негови активи Динев
иронично релативира с комичното описание на „обезчестяването” на
героя от арестуваните от самия него проститутки (АЕ 40 и сл.).
Дори интимният живот на Йордан Апостолов е белязан от
идеологеми и идеологически атрибути. На Марина той се обяснява в
любов, като не пропуска да спомене факта, че е син на партизанин.
Мъжкото му самочувствие се крепи главно на произхода –
компенсаторен рефлекс за липсата на качества и ценности. След
първата брачна нощ, когато става ясно, че Марина е имала вече
сексуална връзка с друг мъж, първото, към което посяга унизеният
Йордан в трагикомичната си безпомощност, е обличането на
униформата – жест, възстановяващ на повърхността „честта и
достойнството”. Разочарованието му от факта, че Марина не е запазила
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за него девствеността си, не е продиктувано от респект към
патриархалните традиции в българското семейство, а е резултат на
откровен примитивизъм. Дори собственият му баща, псевдогероят от
съпротивата, не показва каквото и да е разбиране за претенциите на
сина си, който не е успял да наследи дори хитростта и лукавия
прагматизъм на бащата. Парадоксът е, че бащата, основал живота си на
една лъжа („баща ви не е никакъв герой, просто гроздето беше сладко”),
учи сина си на морал: „Първият (мъж на Марина – С. Б.) я е излъгал, и
ти ли ще постъпиш като него?” (АЕ 46).
Кариерата на Йордан е белязана с бърз възход благодарение на
онзи нюх, който притежават ловджийските хрътки и който компенсира
вербалната немощ на героя. В модела на цялото му поведение доминира
грубият животински инстинкт, чрез който „надушва” думата, „изтръгва”
самопризнанието от политически арестанти и разказвачи на вицове за
Тодор Живков (АЕ 154): „Той можеше да накара дори желязото да
проговори”, казваха колегите му с възхита, но и с известна доза
отвращение” (АЕ 48). Тук Динев преобръща стереотипизирания образ
за комуниста („не човек, а желязо”) от жертва в палач, който прилага
„желязна” сила спрямо своите жертви. Описанието на Динев относно
изтръгване на признания в комунистическа България не се различава
съществено от литературните образци на престъпленията спрямо
партизаните, които българската читателска аудитория познава от
многобройните антифашистки романи на соцреализма.
Така очертаният образ на Йордан е образът на маша, безсловесна
и безмисловна марионетка в ръцете на кукловода полковник Царев,
която не просто изпълнява професионалните си задължения, а брутално,
без оглед на законовите средства се справя с поредната идеологическа
задача, поставена от Партията. И наградата за това е поръчителството на
Царев за партийно членство. Освен награди, подчиненият на полковник
Царев понася и доста санкции, последици от противопоставянето му на
висшия партиен функционер Младенов (сцената пред родилното
отделение): отказ да бъде приет в Партията, отстраняване от служба
(заради битов инцидент с партийния бос). Социалистическа практика е
съчетаването на санкциите с повишаване в службата, в случая в ранг на
служител на ДС: „Отсега нататък ще ходите цивилен... Възлагам ви да
следите и да разпитвате подозрителни елементи сред интелигенцията“
(АЕ 60). Вербуването на ставащия все по-зависим от политическата
власт държавен служител Йордан Апостолов за агент, който ще следи
не престъпници, а интелигенцията, ще слухти кой какво говори, ще
донася на службите, очертава вече известен (след разкриването на
досиетата) механизъм за вербуване чрез рекет, репресия и липса на
алтернатива за потърпевшия. Първичната всеотдайност на Йордан към
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властта и готовността му да „размаже” всички нейни врагове изкусно
бива инструментализирана чрез механизма на зависимостите за
ограничаване на свободата и правата на хора, които със свободно слово
и действие биха подкопали основите на режима. Така нареченият
милиционер мечта, преданият служител на държавата, сатрапът Йордан
се превръща в хленчещо подобие на самия себе си, когато Партията
казва тежката си дума („Другарят Младенов си е другарят Младенов”) и
Йордан е лишен от униформата си. Големият проблем, който Динев
тематизира в случая обаче, е отъждествяването на Партията с
държавата, спорадичното двуборство между тях, при което във всички
случаи Партията взема връх, както „повелява” член първи на
Конституцията на НРБ.
Разжалваният
милиционер
Йордан
Апостолов
следи
интелектуалци, чиито архиви чете, но поради интелектуалните си
дадености не разбира. Усетът му за думите улики обаче е безспорен –
изобличаващите, „наказващите думи”, „тъмните страни на текста го
теглеха” (АЕ 291). Действително тук става дума за усет на хрътка –
Динев изгражда образа на Йордан като основан не на някаква
рационална логика, а като конструкт от ирационални, предимно низки
страсти. А смисълът на другите думи, които не разбира, „тракаше
покрай съзнанието му като бавен, никога непристигащ товарен влак”
(АЕ 291).
Само в състоянието на „душещ” за улики Йордан се чувства
„пълноценен член на обществото”. Той поначало, понеже „обичаше
простотата“, дели хората на две групи:, „пълноценни” и
„непълноценни”, чиито текстове не разбира. Ясна е литературната
задявка на Динев с мястото на интелигенцията, отредено ѝ от слугите на
режима в лицето на Йордан Апостолов. Широкият диапазон в
определянето на „непълноценните” стеснява понятието пълноценност
до това да си конформист и всичко да функционира по предписание.
„Великодушно” Йордан заявява, че и на „непълноценните” е разрешено
да дишат „чистия въздух на социалистическата ни държава” (АЕ 313).
Изповедта на затворника Власев пред милиционера Йордан
Апостолов е образец за идеологеми, които кръжат в публичното
пространство с ореола на Вапцаровия постулат „във затвора попаднал
на хора и станал човек”:
Всичко това го дължа единствено на Народната милиция. В затвора се
научих да вярвам и, честна дума, в мен се зароди една съвсем нова,
много голяма любов, любовта към труда. Бях объркан, попаднах на
лоши приятели, но сега съм готов да жертвам всичките си сили за
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построяването на комунизма. Както хубаво го е казал поетът: „Изгори,
за да светиш” (АЕ 313).

Още един пример за механизма на зависимостите от всякакъв вид
като основен принцип на управление. За Йордан е ясно, че Власев,
въпреки декларациите, няма да се промени (дори Йордан не вярва на
идеологически клишета), затова мошеничеството, „което се е пропило
до мозъка на костите”, трябва да бъде употребено за една „специална
задача”. Тя се отнася до невръстно момче – Искрен, синът на Младенов,
на когото Йордан „има зъб”. Той трябва да бъде „насочен” към
проститутката на баща си, за да се „позабавлява”. Конфликтът между
Младен Младенов и Йордан Апостолов се стоварва върху гърба на едно
дете. Това е част от стратегията на милиционера бавно и полека да
унищожи този, който му е отнел униформата. Динев описва пъкления
замисъл чрез картина с „тънък слой сняг”, на фона на която ехидно
усмихнатият Йордан е направил снежна топка: „Един ден светът ще
бъде толкова чист”, помисли си и запрати топката в дънера на едно
дърво” (АЕ 314).
В навечерието на важно събитие в семействата на Йордан
Апостолов и Младен Младенов – раждането на техните синове Светльо
и Искрен, се сблъскат две сили, нямащи нищо общо със сакралността и
тайнството на раждането – партийната власт в лицето на бащата на
Искрен и милиционерската власт в лицето на бащата на Светльо.
Бруталността излиза наяве още преди конкретния сблъсък между
двамата „силоваци”: возейки бременната си жена, Йордан безпардонно
и безсмислено прегазва изпречило се на пътя му куче: „Така и трябва!
Кой смее да се пречка или да пресича пътя на милиционерска кола?
Само някакъв уличен пес се осмели” (АЕ 35). Внушението на разказвача
подчертава безпардонността на бруталната власт спрямо всичко и
всички, които смеят да ѝ се изпречат на пътя. Сблъсъкът между Йордан
Апостолов и Младен Младенов е представен така:
... Йордан изскочи, спусна се побеснял към шофьора и го напсува. Как
му било името, заразправя се той, поиска му и документите, хвана го за
вратовръзката, посочи му белезниците. Другият обаче попита за
неговото име, според него другарят милиционер се държи много, ама
много неучтиво и най-вероятно е много, много глупав, след като не го
познава. Че за какво му е да познава такива псета като него, той направо
ги гази, и като едното нищо щял да ги навре там, където им е мястото,
повиши глас Йордан. Жалко, много жалко, че другарят милиционер е
толкова аполитичен, констатира мъжът. Защото той се казвал Младенов
и е председател на Окръжния комитет на партията, подхвърли другарят
Младенов и показа жив интерес да узнае името на сержанта. О, той не се
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страхувал от подобни другари, защото тяхната власт се гради на такива
другари като него, Йордан. Те били истинските бойци на партията и
видя как сестрите и санитарите взеха първо жената на другаря
Младенов.
– Сега нямам време да се занимавам с вас, жена ми ражда, а тя е поважна за мен от някакъв полуграмотен милиционер. Но когато му дойде
времето ще се заема с вас, няма да ви забравя, обещавам ви – каза
другарят Младенов...
– Баща ми е бил партизанин, истински партизанин... (АЕ 35-36).

Сцената е представителна за противоборството на две власти в
държавната йерархия – партийната и милиционерската, които взаимно
си оспорват надмощието и привилегиите, но и за общото между тях –
агресивността, арогантността, готовността им да смажат малкия човек
като улично псе. Неслучайно в описанието на тържествения юбилей
пред мавзолея с височайше присъствие на трибуната Динев акцентува
върху факта на съвпадение на „рождените дати” на пролетарската
диктатура, Народната милиция и Държавна сигурност. Ведно празнува
целият репресивен апарат, а отдолу е ситуирано морето от „зяпнали”
хора, готови „да приютят всяка дума” на първия партиен и държавен
ръководител. Опозицията говорещ апарат – зяпнала тълпа очертава
двете страни на диктатурата, манипулиращата и манипулираната:
„Небесен рай на земята бяха създали… Какъв ти Бог, само те можеха да
сътворят рай за хората… Очите на Йордан се насълзиха“ (АЕ 141 и сл.).
Пасажът е показателен за масовата халюцинация, обяснима с взаимната
обвързаност между управляващи и управлявани, която прави възможен
театъра социализъм. Изкусните актьори са имали предани зрители,
предварително готови да им се поклонят (вж. Данаилов 2002: 19).
Как се „влиза под кожата” на захласнатата част от множеството
на площада пред мавзолея (AE 145) е следващият въпрос, разискван в
романа на Динев. Обяснението не се изчерпва с репресиите и страха.
Още с първите си стъпки след 9 септември 1944 г. (народен съд,
национализация, интерниране на големи групи от хора) диктатурата
разрушава авторитетите от всякакъв род, като се започне с
политическите и обществените структури, през интелектуалната сфера и
църквата и се стигне до заможния човек. Пометени са традиционни
ценности като човешкият живот, личностният суверенитет,
приемствеността между поколенията, натрупаният житейски опит,
частната собственост. Лостовете, които удържат политически,
икономически, културно една общност, се заменят с младежки
ентусиазъм, идеализъм, неопитност, манипулируемост. Загубата на
ценностна ориентация е главната причина за клопката, наречена
комунистическа пропаганда (вж. Генчев 2005). Хана Арент обяснява по
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подобен начин феномена на манипулиране на масите със смазването на
личната сфера и изтръгването от нормалната житейска среда (вж. Арент
1993: 237). В такава ситуация тоталитарната идеология, по израза на
Жан-Франсоа Лиотар, придобива „лъжовна сила”, тъй като предлага
твърди истини и обещава спасение. Тази лъжовна сила е станала част от
„плътта” на масата хора пред мавзолея, сред които е и героят на Динев
Йордан, и се отразява в широко отворените очи на следващите
поколения в лицето на малкия Светльо (АЕ 145 и сл.).
Цинизъм и липса на милост към невръстния син на Йордан
разкрива епизодът със страстната реч на Тодор Живков за
контрареволюцията,
която
подкопава
водещата
роля
на
комунистическата партия и на Държавна сигурност, а без тях няма
социализъм. От крясъците и страшните лица на митинга детето гълта
езика си. Дълго след това разширените зеници и онемяването му са
свидетелство за преживения, макар и неосъзнат, ужас. Това, което
следва в алегорията на Динев, е странната кротост на детето след
стоварилия се върху него „стоманен меч” на пропагандната бруталност:
“Да живеят и да укрепват органите на МВР, за да вдъхват страх на
противника и да носят радост на народа“, чу милиционерът Йордан и си
помисли колко много радост той вече бе доставил на народа, само дето
народът нищо и не подозираше“ (АЕ 144). Терапия срещу парализата, в
която изпадат героите на Динев, е литературно представена чрез
циганската магия: циганката Султаница, при която Марина води малкия
Светльо, лее куршум. Важното в случая е изнасянето на болестта и на
нейното лечение в сферата на ирационалното. Това и в личен, и в
обществен план означава невъзможност с нормални, рационални
средства да бъде отхвърлен страхът, който „яде човека”. Алтернативата,
която предлага повествователят, е волята за свобода, олицетворена от
циганския катун (АЕ 149 и сл.).
Представителите на зрителската маса, редовите хора – сестрите и
санитарите в епизода пред родилното отделение – познават отлично
йерархията на властта и чинно и преклонно обслужват първо жената на
висшия партиен кадър Младенов. Младенов влиза в родилната зала, но
не и стоящият по-долу във властовата йерархия милиционер Йордан,
въпреки че умишлено е дошъл униформен и с патрулната кола, за да
ползва предимствата на социалния си статус. Униформата в случая не е
символ на заслуги и повод за респект, тя се превръща в способ за
изнудване, който отваря врати, затворени за простосмъртните. Но за
Йордан униформата не е единствено атрибут на професионален и
социален статус, тя е „най-скъпото му”, „броня”, „убежище”, „власт”,
„същност”. Той я носи тайно и горко плаче, когато по-късно я губи
заради инцидента с партийния бос Младенов (АЕ 61, 137). За да си
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върне „светая светих”, Йордан е готов на унижението да се самобичува.
Тук Динев въвежда мотива за самокритиката – един от важните
инструментите на режима за самоунижение и самоунищожение.
Феноменът самокритика при социализма е едновременно личен и
обществен акт: в личен план цената е унижение на човешкото
достойнство, в обществен план самокритиката подменя табуизираната
критика спрямо системата и нейния ръководен орган. Самокритиката е
начин на съхраняване на анонимния колектив за сметка на индивида и
неговото самодискредитиране. Индивидът е единствен носител на
недостатъците и човешките пороци, колективът е винаги прав и безотговорен съгласно партийното верую (партията е права „дори когато
съгреши“). В контекста на самоунижението чрез самокритика – сурогат,
заместващ свободата на мнение – с кратко натуралистично описание
Динев разкрива духовната нищета и нравствената нечистоплътност на
героя, които парадността на униформата не може да прикрие: „Малките
му кафяви очи почиваха неподвижно върху мургавото лице като тлъсти
лениви мухи на мръсен прозорец... Очите му залепнаха за едно мъртво
куче, засукаха от него, надебеляха и натежаха” (АЕ 37).
Атрибутите на властта – патрулната кола, сирената, униформата,
използвани не по предназначение и в разрез със закона, са
потвърждение на тезата за безпардонността на незаслужено
овластените. Йордан, човекът на реда и закона, действа отвъд реда и
закона: спира произволно две коли, за да каже на шофьорите, че му се е
родил син, получава искрени поздравления, особено от единия шофьор,
който е избягал затворник, фалшификатор, превозващ тъкмо в този
момент печатницата си за пари. В този фарсов епизод престъпници и
пазители на реда се държат еднакво криминално и скрепяват своята
близост с „яка прегръдка” и „подарен шпеков салам“. С
приближаването до районното управление на МВР абсурдността
постъпателно се засилва: в мазето на управлението Йордан черпи с
ракия и от радост стреля по арестанти с халосни патрони, забавлява се,
като гледа „как те уплашено търсят рани от куршуми по телата си“,
сипва ракия дори и на дисидентите, „за да не умрат от страх“, а като
чува, че са готови да подпишат всичко, ги поощрява с още по една
ракия, а на колегите си казва: „Ей така се разпитва” (АЕ 38-39).
Институцията, призвана да пази върховенството на закона, демонстрира
брутално беззаконие и се превръща в орган на репресии, в символ на
произвола. Динев използва стилистиката на персифлажа, за да посочи
крайностите на антропофобията, надхвърлящи границите на човешки
мислимото (Йордан въплъщава типизирано омразата, цинизма и
мракобесието на най-фанатичната част от социалистическите „пазители
на реда”). Същата съчетана с низки страсти антропфобия, се проявява с
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обратен знак в ранните години на Прехода, когато се чуват призиви за
поголовен разстрел на комунистите на стадиона по подобие на
действията на Пиночет и Пол Пот (вж. КВ 16).
Най-важната част от следователската дейност на Йордан
Апостолов е събирането на информация за този, който го разжалва,
партийния бос Младен Младенов. Йордан садистично бавно („стъпало
по стъпало надолу към пропастта”, АЕ 295), като при изтезание в арест,
се готви да му отмъсти за стореното. Това му доставя радост като в
любовен екстаз. В сметката влизат и близките на Младенов – планът на
Йордан го отвежда в театъра, където играе жената на Младен; той
ръкопляска неистово, подарява ѝ цветя и между другото ѝ прошепва:
„Мъжът ви ви изневерява” (АЕ 295).
Динев не пести средствата на сарказма и гротеската, очертавайки
образа на пазителите на реда, които опазват и доста информация,
подлежаща на успешно осребряване дълги години след промените.
Милиционерът Йордан Апостолов дебне „разлагащи социализма
елементи” – писатели, художници, режисьори, влиза тайно в домовете
им, чете текстовете им, разпитва ги и последователно ги състарява:
„…Йордан научи много. Вече знаеше колко е лесно да направиш някой
човек стар, изоставен и нещастен. Достатъчно беше да го изправиш на
разпит…” (АЕ 135).
Контролът върху човешките съдби засяга не само противниците
на режима, инакомислещите; той се разпростира и върху врага с
партиен билет, което Динев илюстрира с констелацията Йордан
Апостолов – Младен Младенов. Взаимното дебнене, унижаване,
уязвяване в борбата за надмощие са разрушителни и в двете посоки.
Низките страсти и реваншът са мощен стимул: Йордан „мечтаеше един
ден да може лично да разпитва другаря Младенов” (АЕ 135 и сл.).
В образа на Йордан Апостолов са обединени три вида
мотивации, характерни за поведенческите модели на сътрудниците на
службите: първият тип сътрудници са страстни пазители на реда,
опиянени от дадената им власт над другите – Йордан е емоционално
отдаден на работата си; вторият тип служители не са толкова
пристрастени, но са изключително добросъвестни и убедени в правотата
на делото – Йордан е бдителен и няма никакви угризения на съвестта;
третият тип са хора, които поради различен вид зависимост са
рекетирани да вършат „мръсната работа“ – Йордан е разжалван от
поста, който заема, и е принуден да приеме новата си роля.
Героят на Динев прилага към съпругата си същите репресивни
методи, които му служат добре в справянето с враговете на режима.
Срещу унижението, на което подлага цялото семейство, възроптават
само двете му деца – Драгомира и Светльо: „никога няма да се оженя за
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такъв задник като баща ми”, „по-лесно е да получиш от умрял писмо,
отколкото да чуеш добра дума от баща си” (АЕ 370). Общата им борба
срещу тиранина баща и срещу авторитаризма и физическото насилие в
семейството сплотява Светльо и Драгомира (вж. АЕ 374). Докато у
Младенови унижението се изразява в изневяра, в липса на доверие и
комуникация в семейството, у Апостолови то преминава във физически
и психически тормоз. Жестокото убийство на новия мъж в живота на
Марина е проявление на най-тъмните страни у Йордан. То е
еквивалентно на престъпленията, извършвани в комунистическите
концлагери: езикът, доставял сексуално удоволствие на Марина, е
отрязан и спиртосан в буркан, пази се и грижливо се изважда от буркана
в моменти на злорадо удовлетворение (АЕ 383).
Животът на Йордан е пример за абсолютната безнаказаност на
хората, овластени от режима. Показателен за това е епизодът с
изкъпването след убийството. Вместо с угризения Йордан е изпълнен с
чувство за правота и достолепие, по силата на което раздава присъди:
„Майка ти е курва – каза той с цялото достолепие на чистото си тяло”
(АЕ 378). Когато Марина (без да подозира за убийството) все пак
намира сили да си тръгне, Йордан не прави нищо, за да я спре: „беше
убеден, че един ден тя ще се върне при него, също толкова убеден,
колкото в това, че комунизмът ще просъществува вечно” (АЕ 381).
Динев радикализира типажа с внушението, че смисълът в живота на
сатрапа Йордан е в разрушаването на човешки съдби – вътре в
семейството е разрушен животът на Марина и косвено на децата,
прогонени далеч от дома, в жертви се превръщат политическите
опоненти – „животът на другаря Младенов от ден на ден ставаше погаден”, в резултат на интригите се влошава здравето на Доротея.
Наслаждението от причинената лично от него мъка храни и поддържа
низостта на Йордан.
Йордан си връща униформата и става катаджия, а в КАТ са
парите във формата на подкупи. Парите го интересуват, но тях той
просто трупа в една кутия за обувки; повече го интересува властта над
другите: тези, които не искат да дават рушвети, са двойно по-скъпо
рекетирани; да унижава, да тормози, да тъпче, когото може, е
„единственото удоволствие” в живота му (АЕ 545).
Йордан Апостолов е радикализиран събирателен образ за онези
представители на репресивния апарат на комунистическата власт
(милиция и държавна сигурност), които действат от името на партията
държава, обявявайки всеки инакомислещ за враг на социализма. За тях
целта оправдава всички средства. Образът на Йордан демонстрира
строгата йерархия и субординация в социалистическата държава, където
личността и индивидуалността са подчинени на властта и не
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представляват ценност. Героят е символ на тоталния контрол на
службите над цялото общество, който нарушава неприкосновеността на
личната сфера във всички нейни аспекти.
Възмездието за сатрапа Йордан идва с „чуването на гласове“:
Бяха гласовете на всички хора, които беше разпитвал и измъчвал…
Завладяваха разума му, а от време на време ставаше така, че щом Йордан
отвореше уста, те му слагаха думите на езика. Ето това му беше особено
неприятно и неудобно, понеже понякога се случваше в магазина или в
автобуса, и веднъж дори когато говореше с новия си началник, който
веднага го попита дали не иска да си вземе няколко дни отпуск (АЕ 545).

Възмездието е представено не като морална присъда или
физическо наказание, то се връща в състоянието на психическо
разстройство, отшелничество, самобичуване (АЕ 550). Това, че хората
приемат Йордан за светец в неговата самоизолация, е ирония на
съдбата, символ на обратите, които съпътстват живота, но и гротескно
превъплъщение, което цели да засили характеристиките в битието му на
сатрап. И колкото сам да уверява хората, че не е светец, те продължават
да идват: „На никого не мога да помогна. Хората само си внушават.
Идете и им кажете истината” уверяваше ги той. Но каквото и да
казваше, хората не спираха да идват” (АЕ 551). Динев стига до
утопичното внушение за самосъзнаваната от героя тежка вина и за
проклятието, което тегне върху хора като него (АЕ 564). Изповедта на
Йордан: „Аз дойдох на времето тук, за да умра. Исках да пукна от
жажда и от глад, исках да ме изгризат мишките и другите животни. Като
последния боклук исках да умра…Но хората не ми дадоха да умра” (АЕ
565). Хората спасяват чудовището Йордан с наивната вяра за доброто у
всеки човек, което героят на Динев нито за миг, дори в разкаянието си,
не показва.
Младен Младенов
При въвеждането на фигурата на Младен Младенов като
представител на комунистическия режим Динев използва паралела
между двете диктатури на XX в. – националсоциалистическата и
комунистическата. Младен и приятелят му Исоп са във възторг от
Руската революция – Исоп, чел вече Маркс, Младен, без да го е чел. В
България този възторг все още е скрит, нелегален, двете момчета
издълбават сърп и чук на струпаните от бащите им дини за продан и с
това „поставят родителите си в опасност”. Докато Младен
разпространява с Исoп позиви и агитира работниците във фабриките да
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повярват в комунистическата идея, брат му Иван пие, пее и играе карти
с германците. След „победата на революцията” в България Младен и
Исоп работят в Отечествения фронт, а Иван се шляе, не иска да чуе за
връзките на брат си с новата комунистическа власт и заминава в
чужбина да си търси късмета. Майката Здравка се гордее с единия си
син – с Младен: „сега тя имаше дете, което участваше в определянето на
събитията, и никой поп не се осмеляваше да се усмихне” (АЕ 79).
Докато партийният функционер Младен слуша и обича само собствения
си глас, не е в състояние да се смири, не понася естествените неща като
непринудения смях, няма какво да си каже с най-близките си и
предпочита „сериозните неща”, брат му Иван въплъщава
непосредствеността, неподправеността, детската искреност и чистотата
в отношенията с хората. Това, за което се грижи Младен от позицията
на партиен ръководител, са петилетните планове, а те в очите на
миньора Иван са „само камъни, прах”. Двама братя – два свята, единият
кабинетно сериозен, другият „смешник”, с когото не можеш да говориш
за „сериозни неща” (АЕ 223).
За да съхрани важността си като функционер и „сериозността” на
нещата, с които се занимава, Младен стига до там да се отрече от
собствената си сестра, избягала в Америка. Чрез образа на сестрата
Динев тематизира за пореден път мотива за малтретирането на
семействата на бегълците, без вина виновни според законите на режима.
Избягалите от социалистическа България граждани се квалифицират
като престъпници, на близките им също се вменява вина, т. е. задейства
се презумпцията за виновност не в лично качество, а на принципа на
свързаност (роднинска или приятелска) с престъпилите закона трети
лица. Алтернатива на така създалата се ситуация е да се откажеш от
роднините бегълци, което като мнозина други прави и Младен, или да
се съпротивляваш срещу режима, на което малцина са способни.
Следствие на съпротивата обаче много често са прекрояването на
човешки съдби и физическото унищожение.
Когато сестрата на Младен Роза се връща след 25-годишно
отсъствие от България, на гарата я чакат майка ѝ, съпругата на брат ѝ
Доротея, племенникът Искрен, но не и родният ѝ брат. В представите на
майката земята „пуска” дори мъртъвците за срещата с Роза, единствено
партийният секретар Младен остава непреклонен. Сълзите на Златка
събират в спомените от миналото картини от съвместния живот на
разкъсаното семейство. Семейството е сринато от идеологическите
принуди, които е изобретил режимът. Част от тях прозират в
отношението на Младен към „неудобната” сестра. За да бъде на
висотата на своите партийни задължения, героят не само се отрича от
сестра си, той отказва да я види дори тогава, когато Държавна сигурност
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благосклонно му предоставя тази възможност (макар и с цел вербуване
на американската гражданка Роза за комунистическите тайни служби).
Младен Младенов остава в прегръдките на догмата и страха от провал в
кариерата – избягва срещата със сестра си, заминавайки в измислена
командировка, за да не изневери на „инстинкта за самосъхранение”.
Обясненията на Младен в любов и преданост към партията и ДС
надминават по съдържание и стил всички намеци за политиката като
проституиране, които Динев многократно вгражда в своя роман.
Декларацията на героя пред шефа на ДС прилича на текст от
политическите тези на партиен конгрес:
– Другарю Железаров … на мен всяка сантименталност ми е чужда,
тъй като тя е в ущърб на революцията, има регресивен ефект и е
невъзможно да доведе до промяна на света, а промяната е много поважна от каквито и да е лични чувства и отношения. Аз няма да се
срещна със сестра ми… Нашите цели надскачат личните отношения.
Само така можем да въздействаме и да променим към по-добро и
всичко в личния си живот (АЕ 245 и сл.).

Младенов се превръща в патетичен високоговорител, което
партията високо цени. А на сестра му, „предателката” Роза, партията
забранява да нощува при близките си, тя трябва да отседне в хотел, за да
бъде под окото службите.
Контрапункт на последователността на Младен в игнорирането
на собствената кръв в името на високия пост са майката на партийния
функционер Златка, братът Иван и сватът Михо. Клетвите на Златка
срещу болния мозък (АЕ 251) в личен и обществен план са най-добрите
обосновки за това, че режимът не може да роди нищо човешко.
Бохемите Иван и Михо неуспешно се опитват с номерата си да
умилостивят служителя на ДС да прояви разбиране и чувствителност,
но законите са за всички, изключение не прави и сестрата на другаря
Младенов, който е главният поддръжник на тези закони. Безсрамното
влизане на системата в интимните човешки взаимоотношения е ярко
демонстрирано. С оглед на традиционното гостоприемство на
българина, проявяващо се дори към чужди хора, изгонването на Роза от
родния ѝ дом в хотела е част от разрушаването на ценностната система
от патриархално време в услуга на идеологическите предразсъдъци на
режима. Връхна точка в заклеймяването на системата е отказът на
Златка синът ѝ да се обръща към нея с „майко”: „Да не си ме нарекъл
повече твоя майка, заминавай при твоята партия” (АЕ 264). Любимото
пропагандно клише за партията майка без задръжки бива обругано от
Златка: „Да ти пикая на партията и на всичките ти принципи… Ако не
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беше баща ти, любимата ти партия щеше да те остави да изгниеш в
лагера” (АЕ 264).
Кулминация на самоналожената вътрешна цензура на героя е
начинът, по който той „общува” с „американската” си сестра – братът
„подслушва” сестрата с апаратурата на службите. Обикалянето на
хотела, в който е настанена сестра му, не предизвика у Младенов
емоционална дилема на родословна основа, а го довежда до следното
съчувствено обобщение за работата на служителите подслушвачи: „Ама
и вашата не е лесна, да подслушвате сънищата на хората…” (АЕ 262 и
сл.). Идеологически обусловена, а не братска е заинтересоваността на
Младен дали сестра му бълнува.
Двамата братя Иван и Младен са представители на две социални
прослойки, и двете господстващи в рамките на социалистическата
обществена система – пролетариата (Иван) и партокрацията (Младен).
Първата е управлявана, въпреки че режимът носи името „диктатура на
пролетариата“, втората е управляваща, владее всички сфери на живота и
господства, въпреки че не притежава собственост. („Буржоазията е
класа от хора, които имат и затова властват. Номенклатурата е класа от
хора, които властват, затова имат” – Восленски 1993: 127.). Младенов
като лице на партийната бюрокрация инспектира, контролира,
санкционира, награждава целия икономически сектор, без да притежава
собственост. Резултатът е, че този тип власт му осигурява привилегии в
общество, живеещо в условия на дефицит. Героят на Динев по
недвусмислен начин демонстрира липсата на социално равенство в
системата, чийто идеал е социалната справедливост.
В какво вярва партийният секретар Младенов, „полубог”,
разполагащ със съдбите на „простосмъртните” в условията на „реалния
социализъм”:
Всичко, в което другарите като Младенов вярваха или си помисляха,
лесно ставаше реалност. Стига те да мислеха и да вярваха. Онези,
които не обичаха да го правят, бързо намираха някой да го прави
вместо тях. Защото те предпочитаха да ходят на лов за мечки в
Родопите или заедно със свитата на другаря Чаушеско в Карпатите.
Ако се нуждаеха от нещо по-екзотично, отлитаха за Африка. Защото
един истински комунист през живота си трябва да е застрелял ако не
фашист, то лъв или поне мечка... Младен Младенов не обичаше да
стреля по мечки. Намираше ги за симпатични. Много по-симпатични
от някои негови колеги от Окръжния комитет на партията... в капаните,
заложени от него, вече се бяха хванали няколко други големи „звяра”
(АЕ 65).
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Динев продължава приказката, започната от Троянов за
социализма като царството на неограничените възможности, където
всичко помислено и повярвано се превръща в реалност. В случая
клишето „царството на неограничените възможности” звучи не толкова
привлекателно (подобно клишето за Америка), а застрашително, защото
помисленото от немислещи и повярваното от невярващи става реалност,
страшна, травмираща реалност – от чакането на дълги опашки за обувки
и банани до интернирането и „превъзпитанието” в трудови лагери.
Неслучайно и не на повърхността това литературно внушение е
поместено в контекста на аристократичното занимание на партийните
велможи – ловните хайки и сафарита, стрелбата по лъвове, мечки и
архари. Ловът е алегория за съществуващите нелицеприятни практики в
обществото – лов и капани за виновници (нещастника милиционер
Йордан), набедени за виновници (професора, разжалван в портиер), лов
на вещици, а от време на време по изключение в капана попадат и
няколко едри „звяра”. Синдромът на „чистите ръце” е също в
епицентъра на авторовото внушение. Над ловджийската реалност е
метнат плащът на привидното благородство на властимащите с
„ангелското” описание на другаря Младенов – скромен, дори свенлив,
крехко, дребно тяло, поруменяващи бузи, почти безпомощен човечец,
който обаче е „способен да отсече клона, на който човек си мисли, че е
седнал здраво, или ... да те прониже дълбоко в сърцето” (АЕ 65).
Нечистоплътността под повърхността на „чистите ръце” и на
загладената външност лъсва с циничния акт на прелъстяване на
съседката под предлог, че съкрушеният от загубата на детето Младенов
по този (ловджийски) начин потушава мъката си (АЕ 67).
Механизмите на издигане в йерархията на партията и
тоталитарната държава оправдават своето наименование в смисъла на
механичното натрупване на опитност за разни трикове, които се
прилагат в изкачването по кариерната стълба, тъй като в случая не става
дума само за критерии като знания, умения, професионализъм,
инициатива и т. н. Освен това статутът на индивида не се определя на
базата на правила, наложени от авторитети, а според партийните
изисквания за доброто функциониране на режима. Социалното издигане
е строго регламентирано и контролирано, зависимо от кланови и
партийни връзки (случайни хора не попадат в контингента на
номенклатурата). Младенов, чрез когото в романа на Динев се
онагледява схемата на изкачване в йерархията, е начетен, умен,
деликатен, съобразителен, последователен и не на последно място
търпелив млад човек. Отличието в университетската диплома,
професионално безукорната работа, лоялността към властимащите и
към колектива, в който работи, не му носят признание –
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облагодетелствани са винаги други. Това, което осигурява успех, героят
на Динев идентифицира с ирационална „невидима сила”: „Същата сила
го бе принудила да строи Димитровград, преди да го пусне да следва”.
Прозрението на Младенов започва с примирението, че други обират
плодовете и лаврите вместо него, минава през хвалебствията,
сервилността и самоунижението пред силните на деня, изпреварили го
несправедливо в кариерата, през отказа от приятелства, които се
заменят с интереси, и стига до силната позиция на човек, който владее
„тайните” и „слабите страни” на висшестоящите, уловени в примката на
безпрекословната му вярност: „Хората му доверяваха най-съкровените
си тайни, своите слабости, а той от ден на ден ставаше по-богат и посилен” (АЕ 93). Доверието се превръща в разменна монета, в
зависимост, която затваря технологичния кръг на кариерното
израстване.
Методът на формиране на зависимости действа безотказно в
тоталитарната система, както и в условията на фасадната демокрация, и
представлява възелът, от чието разплитане зависи връщането към
установените демократични стандарти. Използвайки системата на
зависимостите, Младенов „дебне” и се промъква в лабиринта на
властовите структури в очакване на „…онзи, който според него найдълго щеше да остане там. Не го интересуваха еднодневките”. Не го
интересува и центърът, подобно на протагониста в романа на Кафка
„Замъкът“, където властват ирационални сили („…никой не познаваше
центъра. Там нямаше закони, там имаше само сили”, АЕ 93 и сл.).
Инстинктивно Младенов стои на оптимално разстояние от голямата
власт – „нито прекалено далеч, нито прекалено близко” – и става „найважният човек във втория по големина град” в България. Освен това той
интуитивно усеща, че истинските разпоредители на благата не са хората
от висшия ешалон на властта в „замъка”, а тези като него, от средния
ешалон. Те са по- близко до реалната икономика и това Динев
демонстрира с прословутата ревизия на партийния секретар Младенов
във всички предприятия на областта. Ясно е, че Партията се е
превърнала от политическа организация в държавна и икономическа
структура.
Друго качество, което помага на Младенов да се издигне до своя
връх, е умението да се представя за жертва на обстоятелствата:
„Обявиха го за жертва на култа към личността и неговата личност бе
реабилитирана единодушно. Тъкмо от другари като него имаше нужда
сега, такива, които бяха разбрали що е страдание и въпреки това не бяха
изгубили вярата си” (АЕ 98). На фона на страданията на политически
затворници, концлагеристи, антифашисти, жертви на Народния съд,
инакомислещи, евреи, буржоа и на целокупното население в
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социалистическия лагер „страданието” на партийния функционер
Младенов очертава границите между трагедия и цинизъм. Героят е в
чист вид представител на ония „външни” за социалистическите идеи
партийни членове, за които членството в партията е социален асансьор:
„Членството в партията давало власт, осигурявало различни
привилегии, подредени по комплексни неписани и поради това
неофициални правила: партийната книжка била входен билет за
социалистическия рай – който веднъж е прескочил това препятствие,
можел да се издигне от партера в ложите на балкона” (КВ 77).
Троянов и Динев тематизират и друга възможност са изкачване
по социалната стълба – социалния произход или т. нар. класова
принадлежност. Новият обществен и политически елит в голямата си
част е със скромно потекло, произхожда от работническо или селско,
при всички случаи малоимотно или безимотно семейство. По този
начин се осъществява вид социална мобилност от бедните безимотни
низини със „здрави корени” до елита на местно и национално ниво,
която осигурява легитимността на социалистическия строй (Брунбауер
2010: 222).
Формулата на успеха при Младенов в крайна сметка се проваля:
„Години наред Младен бе планирал всичко най-старателно. Беше
планирал своето издигане, своя брак, къщата, децата и ето ти, появява
се някакъв тип” (АЕ 127), милиционерът Йордан и разваля плана. Тази
формула е иронична алюзия към плановото социалистическо стопанство
и петилетните планове, които все се преизпълняват предсрочно и накрая
сметката отново не излиза.29
Регламентираната структура на житейския път в условията на
плановото социалистическо стопанство има нещо общо със същността
на режима, който не търпи случайности, инциденти. Социалистическото
ежедневие върви в предписани коловози, монотонно, повторително, а
напредването в професията (смяната на статута) е канализирано
изключително през партийната кариера. „Надхитряването” на системата
обаче също е част от схемата, която включва и адаптивност, мутиране,
търсене на индивидуални ниши за отстояване на собствените интереси,
въпреки системата. Именно тази посока на кариерно и житейско
развитие очертава образът на Младен Младенов. Принудителните
мутации на отделния човек са част от мутациите на режима, който също
се самосъхранява, като преминава през различни фази на развитие:
29

Илюзорността на феномена плановост при социализма фактологично се
потвърждава и от архивите на строителството в Димитровград, който се изгражда „без
утвърден цялостен градостроителен план” (ЦДА ф.1, оп.5, а.е.71) – хаотично,
спонтанно, като импровизация.
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промени в социалната структура на обществото, в съотношението
публична – частна собственост, в консумативните стандарти,
отслабване на натиска в духовната сфера и др. (вж. Знеполски 2008: 33).
Т. е. в крайна сметка се съчетават идеологическата псевдоправолинейност на макрониво и мимикрията, дребните хитрости на микрониво.
Героите на Динев Йордан Апостолов и Младен Младенов са
далеч от идеала за новия социалистически човек от романа на
Чернишевски „Какво да се прави?“ („Что делать?“), прокламиран от
вожда Георги Димитров в обръщение към младежта (вж. Димитров
1952: 29). Нито милиционерът Йордан, нито партийният секретар
Младен имат нещо общо с жертвоготовността (подчиняване на личните
интереси в името на идеала) и аскетизма (лишаване от удоволствията в
живота в името на висши цели), които проповядва т. нар.
социалистически морал. Напротив, те са гъвкави и адаптивни, когато
става дума за личните им интереси, използват по най-добър начин
общественото си положение в полза на собственото издигане.
Лоялността към властта не изпада в противоречие с отстояването на
„своето” – по този начин системата създава пространства на автономия,
в които основното средство за постигане на целта е злоупотребата с
власт и обществено положение, т. е. постигнатият суверенитет е за
сметка на тези, които нямат възможностите на Апостолов и Младенов.
От друга страна, постулираната основна характеристика на новия
социалистически човек дисциплинираност и труд и порицаването на
безделието, кариеризма и користолюбието съвсем не прозират в героите
на Динев. В описанието на работното място на партийния секретар
Младенов е представена картина на пълно безделие.
Младенов, „станал голям човек”, е гордост за мама Златка със
всички произтичащи за нея и семейството привилегии, но
същевременно е човек, който ”плещи само простотии” (АЕ 99).
„Празнотата” и конспиративността в партийната работа, за която се
получават най-високите възнаграждения в държавата, се онагледява със
седенето в просторния кабинет, зад „кожената врата”, в „коженото
кресло” и записването на поредната любовна авантюра в „кожения
тефтер”. Този акцент в романа демонстрира девалвирането на понятието
„работник” в наложеното обозначение „партиен работник”, както се
самонаричат всички апаратчици, обединили се в крайна сметка в един
нов елит, в класата на партийната бюро- и автокрация, наречена
номенклатура. Трудно може да се разбере какви са „професионалните”
характеристики на подобни „работници“. Този поведенчески модел
слиза надолу по стълбицата от номенклатурата към трудещите се на
принципа: „Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжим, че работим”. Това
взаимно развращаване проличава и в задължителното демонстриране на
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доверие по време на манифестациите, които имат за цел показно да
афишират тясната връзка на народа с ръководството на партията.
Лицемерието между властимащи и трудещи се стига до парадоксални и
комични размери: в речи на Т. Живков се говори за „безделници”
(Живков, 8-и конгрес на БКП: 196) на фона на ръкопляскащия
многочислен апарат от партийни функционери и бюрократи, чийто
прототип откриваме в лицето на Диневия герой Младен Младенов.
Рекапитулация на построения комунизъм, олицетворен от
великолепния дом на Младенов, и последствията от това развитие
Динев разгръща в пространно изложение за самотата и празнотата в
къщата и в живота на партийния функционер:
…жена, затворена в лудницата, син, който му ставаше все по-чужд,
брат, с когото нямаше какво да си каже, сестра, от която се беше
отрекъл, и тъст, който въртеше далавери и който заплашваше, че ще го
убие, а от деня, от който му бяха забранили да почуква на вратата с
името на Изабела, той бе престанал да се смее (АЕ 355).

За личната си трагедия Младенов отмъщава на всички със
санкции от типа на строга казармена дисциплина спрямо подчинените,
което има определени положителни страни за жителите на подопечния
му град. Макар и в ироничен план в този епизод авторът не спестява
„предимствата” на системата, главно що се отнася до реда и
дисциплината, подчертавайки относителността на постигнатите успехи:
…никъде другаде градският транспорт не беше толкова точен, улиците
– така чисти, уличното осветление – безупречно, планът във всички
големи заводи – преизпълнен, всички домове за сираци – заредени с
най-нови играчки, всички столове на предприятия – снабдени с найдобри продукти, и, което беше най-важното, в града отново имаше
достатъчно тоалетна хартия (АЕ 356).

Придобивките в социално-битов план идват само да подчертаят
тематизираните и от тримата автори недъзи – ненадеждността и
непредсказуемостта на градския транспорт, мръсотията и неосветените
улици, бутафорията на предсрочното изпълнение на петилетните
планове, маргинализирането на социално слабите групи, стоковия
дефицит, опашките пред магазини и гишета, нагли и безсрамни
сервитьори, продавачи, чиновници, шофьори… Но и още нещо „Вече
никой не питаше какво са пуснали, хората просто се нареждаха и чакаха
да им дойде редът, понеже знаеха, че все ще купят нещо, което така или
иначе им трябваше (вж. АЕ 431).
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Героят на Динев Младен Младенов е представителна фигура за
механизмите на издигане в партията и в държавната администрация.
Принципът на демократическия централизъм блокира възможността за
издигане отдолу, кандидатът за всеки пост бива посочван отгоре (вж.
също Знеполски 2008: 307), т. е. налице е централизъм, но не и
„демократически” – един от многото случаи на евфемизиране на
понятия и явления, отбелязани от Троянов и Динев. Притежаването на
партийния билет престава да бъде израз на убеждения, а е вид
удостоверение за успешно придвижване в обществото (изкачване по
стълбата). Затова и двамата автори говорят по-често за партийни
членове, а не за комунисти, изключение правят случаите на употреба на
тази дума в негативен и чисто идеологически смисъл.
Полтитика и проституция
По ирония на съдбата именно членовете на семейства от висшата
номенклатура провокират „социалистическия морал“ – в романа на
Динев Доротея, жената на партийния функционер Младенов, се
предлага като проститутка за една бутилка ракия в храстите на хълма на
младежта в Пловдив, открито предизвиква „работните добичета” да го
направят с нея на пейката в парка (АЕ 358). Още по-парадоксално е, че
не кой да е, а носителят на двойния стандарт в морала, ползващият
услугите на проститутката Изабела Младенов, се възмущава от
„неморалното” поведението на Доротея.
Наред с проблема за нравственото лицемерие Динев поставя
въпроса за нормалността и патологията в поведението на хора, докарани
по лични, но и по обективни причини до състоянието на безизходица и
депресия, какъвто е случаят с Доротея. Пиянството и сексуалните
ексцеси са едва ли не вид нормалност на фона на апатията на индивида
и обществото, в тези крайности се разтоварва затормозеното от
отчаяние и липса на перспектива душевно състояние на героинята. Чрез
образа на Доротея Динев извежда две възможности за неутрализиране
на системата – безразличието, изразяващо се в депресиите на героинята,
и провокацията на пиянството и сексуалния ескапизъм (вж. АЕ 361). От
същия тип, но много по-радикализирана провокация е любовната сцена
на Искрен с различни момичета в кабинета по морал и право, докато
другите покорно и под строй гледат по телевизията погребенията на
руските комунистически лидери Брежнев, Андропов и Черненко. В този
случай сексуалната оргия се приравнява с патологията на идеологията
като вид проституция.
Основен пример за смислова тъждественост между политическа
власт и проституция в романа на Динев е връзката на партийния бос
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Младенов с проститутката Изабела. Откъсът от романа, тематизиращ
отношението към проституцията в условията на т. нар. реален
социализъм, демонстрира физически осезаемия език на Динев. Темата
за проституцията е тема табу в социалистическа България и се нуждае
от език, разчупващ това ограничение. Физически осезаем език в случая
се свързва с конкретно въвеждане в литературния дискурс на
„забранените” теми за българската литература в периода на т. нар.
социалистически реализъм
– еротика, сексуалност и сексуална
ориентация и т. н. Едно от посланията на автора чрез този стилистичен
похват е, че под маската на добродетелността, включително в езиковия
изказ, често зейват морални пропасти като насилие над човека и
неговото достойнство, отнемане на човешки права, игнориране на
свободния избор в условията на авторитарност. В епизода от романа на
Динев висшият партиен и държавен функционер Младенов се възползва
от жена с нелегална (и досега) в България професия:
Тя се казваше Изабела и упражняваше професия, която бе в
противоречие с реалния социализъм, макар да беше съвсем реална и
много социална. Беше проститутка, а тази професия бе абсолютно
забранена. Можеше да съществува една единствена форма на реалния
социализъм и никаква друга. Всичко друго беше негативно обществено
явление, което колкото се може по-скоро трябваше да бъде превърнато
в положително. Жени като другарката Изабела партията изпращаше в
най-затънтените, слабо населени райони, най-вече в Странджа-Сакар, в
среда, където никой не ги познаваше, даваше им нова, прилична работа
и се опитваше да ги превъзпита, за да ги спечели отново за общото и
най-важно – построяването на комунизма... (Младен – С. Б.) ходеше
при нея по различно време... Понякога дори репетираше речите си пред
нея и много сериозно се вслушваше в критичните ѝ забележки. Права
беше, че думи като „марксизъм“ и „ленинизъм“ звучат доста
нееротично и безчувствено, но точно тях той не можеше да задраска
или да замени, както правеше с много други. Понякога след успешна
реч двамата стенеха толкова силно, сякаш бяха обхванати от
пламъците на великата световна революция, която нарастваше и
нарастваше, и побеждаваше и поглъщаше всичко. Да се откаже от жена
като Изабела за Младен бе все едно да се откаже от световната
революция. Не че някой вярваше вече в нея, но мислите за нея бяха
определено вълнуващи. Най-сетне Младен беше намерил начин да се
разтоварва. Няколко пъти месечно пускаше тялото си през
чистилището на революцията, разумът му се
избистряше, духът
му се извисяваше, и той, щастлив и доволен, се връщаше към задачите
на сивото социалистическо ежедневие... (АЕ 105-106).
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Физически осезаемият език се основава на схващането за
физическото тяло на човека като медиум на паметта, особено що се
отнася до спомнянето на травматични изживявания (вж. Assmann 2010:
410). Основното в авторовото послание е, че социално явление като
проституцията алюзира политическия живот и демаскира мнимия морал
в обществото. Нещо повече, чрез синтактичната последователност на
две изречения Динев поставя знак за равенство между проституцията и
обществената система, наричана „реален социализъм”. Нелегалното
съществуване на професията и практикуването ѝ във висшите партийни
и държавни кръгове само по себе си е белег за двойния стандарт. На
този фон несъстоятелно звучи санкцията, която се прилага при
неспазването на закона (интернирането в Странджа-Сакар с цел
превъзпитание) и която отново не се отнася до всички. Комичната
алегория с позоваването на атрибутите на революцията още повече
засилва въздействието на този тип изказ, изобилстващ с еротична
лексика. Българската читателска аудитория се сблъсква с
детабуизиращия език на Динев, лишен от предразсъдъците и клишетата
в тематизирането на сексуалността, лишен от евфемизмите на
моралните норми. Читателите в немскоезичното културно пространство
се сблъскват с българския феномен нелегалност на проституцията – в
Германия тя има статут на професия. Ироничното въвеждане на
атрибутите на раволюцията в интимната сфера е вид декодиране на
псевдоморала в обществената система на социализма. Езикът подобно
на сутеньор обвързва сексуалния и политическия дискурс в едно,
посочвайки недвусмислено връзката между тях. Литературният език на
Динев в цитирания пасаж е стилистично двупластов, той е език на
любовта, еротиката, ирационалното (проститутката Изабела), както и
език на властта и пропагандата (партийния функционер Младенов). Но
това, което обединява тези две равнища, е физическото усещане за
езика, както и функцията му да изразява тялото в измерението на
сексуалността (Изабела) и в измерението на властта (Младен).
Паралелите между власт и сексуалност продължават в контекста
на забраната на порноиздания в епохата на „зрелия социализъм”:
И колкото по-реален ставаше социализмът, толкова по-нереална
ставаше възможността да се добереш до такова списание. Защото да
вкараш в страната нелегално порно списания беше също толкова
рисковано и опасно, колкото и внасянето на критикуваща режима
литература, западна и религиозна пропаганда. Те разлагаха изградената
с толкова много жертви социалистическа етика. Господ и порното бяха
еднакво пагубни за морала на работническата класа. Те го подкопаваха,
разклащаха го, единият отгоре, другото – от всички обичайни страни.
И двете бяха измислица, продукт на господстващата класа, и двете бяха
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цинично средство за потисничество. Едното не съществуваше, другото
не биваше да съществува в едно социалистическо общество. Те двете
нямаха право на съществуване в един справедлив свят. Те отнемаха
достойнството на човека и заслужаваха единствено отвращение и
презрение. И за първи път от сътворението на света Бог и
порнографията бяха третирани по един и същи начин (АЕ 309).

Динев персифлира реториката на зрелия социализъм,
артикулирайки в поредица от изречения паралели между Бог и
порнографията, като съчетава в тях езика на еротиката с езика на
пародията: Бог и порнографията са еднакво пагубни в нравствен план,
еднакво разклащат извоюваните с много жертви устои на
социалистическия морал. Бога никой не го е виждал, чувал и пипнал
(„не съществуваше”), а порнографията е нравствено табу („не биваше да
съществува”), въпреки че именно радетелите за високи нравствени
ценности като другаря Младенов се утешават с проститутки. И Бог, и
порнографията са атрибути на „прогнилата капиталистическа класа”,
която цинично потиска пролетариата. И Бог, и порнографията нямат
право на съществуване в един справедлив свят. И Бог, и порнографията
не са достойни за Човека. Кулминацията на Диневия паралелизъм е в
това, че Бог и порнографията за пръв път от сътворението на света са
отъждествени, което е директно признание за пошлостта на системата.
Това, което негласно е разрешено в социалистическа България, са
елитните проститутки за нуждите на висшите партийни и държавни
функционери, много често под прикритието на разни артистични
професии. Нерядко проститутките са много по-образовани, „по-умни”
от клиентелата, която обслужват. Показателна в това отношение е
позицията, в която Динев поставя проститутката Изабела – тя редактира
политическите речи на другаря Младенов, при което „в панталона му се
втвърдяваше един готов за борба юмрук и сочеше под дюкяна към
светлото бъдеще”, в което „няма да има вече пари”, а „само добри хора”
(АЕ 121, 126). В същото време фактът, че именно проститутката
Изабела е коректив на властта и на нейните речи, насочва вниманието
към кухите думи на идеологическата пропаганда – „безжизнени,
сухарски, невъздействащи” като сивите панелки и сивото
социалистическо ежедневие: „Трябва да сте по-внимателни с плодовите
метафори. Ама какво друго да измисли селянин като Живков,
изкоментира Изабела … много добре знаеш какво става с един плод,
който е узрял, а не е обран” (АЕ 236). Намекът на героинята е за
прословутото определение на „зрелия” социализъм като етап в
развитието на системата и неговото презряване и разлагане в реални
условия, определение, което социалистическата пропаганда използва
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масово за противниковата обществена система в клишето за
„разлагащия се прогнил капиталистически свят”. Изабела трябва да
помага, защото иначе „нямало да остане пукнат човек, който да вярва в
комунизма“. И Младен „…запретваше ръкави и записваше
предложенията на Изабела и вярата му в комунизма растеше, а понякога
и членът му, но не можеше да каже със сигурност кое от двете бе потвърдо. Внушаваше си, че е вярата” (АЕ 236). Паралелизмът и
саркастичният схиазъм между идеология и проституция провижда
безсмислието на пропагандното говорене и с един образен език
изобличава обществената система, построена на основата на кухи фрази
и клишета.
Пародиране на интимната сфера с цел деструкция на
идеологическите утопии и илюзии се открива и в изнасянето на
сексуалността в публичното пространство. Младен и Доротея се
„съвкупяват” зад паметници на поети революционери, „по празния
булевард Ленин”, „по празния булевард Георги Димитров”, „на връх
Бузлуджа тя му направи свирка” (АЕ 22). В случая показната
сексуалност няма еротичен смисъл; тя е израз на „прагматичното”
отношение на партийния функционер Младенов към комунистическата
идеология и нейните свети места.
Други вид прагматизъм демонстрира разбирането на Младенов,
че „властта не търпи ергени на челни позиции”. Задължителното
„обзавеждане” с официална съпруга е поредно потвърждение за
лицемерието в морален план и за обвързването на личния с обществения
статус като вид „образцово” поведение и придържане към философията
за семейството като основна клетка на социалистическото общество (АЕ
105 и сл.).
Властта и нейната притегателна сила за отношенията мъж – жена
е следващият мотив, тематизиран от Динев. Властта се проектира в
личните отношения, и обратно, интимността на личните отношения е
подвластна на силата на властта: „…властта примамва жените повече от
една китара… Тя можеше да накара не една китара да засвири и не един
глас да запее. Можеше да удари по-силно от всеки юмрук…Тя съдеше,
тя отреждаше, тя раздаваше наказания и пощада…”. Очертава се един
мазохистичен ракурс в понасянето на този властови терор спрямо
търпеливото, примирено общество, което сякаш с наслада приема
любовния камшик: „Имаше ли нещо по-сладко за човека от наказанието
и имаше ли нещо по-сладко от милостта?” (АЕ 105 и сл.).
Забранената професия проститутка се упражнява в буквалния и в
преносния (политическия) смисъл в социалистическа България. Ако
случайно публичността пробие дълбоко пазената тайна за
съществуващата проституция, показно се намесва санкциониращата
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държава, „призвана да превъзпита” такива „другарки” в райони като
Странджа-Сакар и „да ги спечели отново за общото и най-важно дело –
построяването на комунизма”. Двойствеността на обществения морал и
морализаторстването от страна на държавата изпадат в дълбок
оксиморон. Мимикрията, която се налага, когато това противоречие
излезе на светло, е част от страха от публичност, част от наложеното
табу. Тази система вирее най-добре на тъмно и на „сиво” и живее главно
от мистерията, от невъзможността да се прогледне: „През сивото нищо
не се виждаше. Сивото можеше само да се гадае” (АЕ 105 и сл.).
Накратко: Двамата представители на властта Йордан Апостолов
и Младен Младенов и институциите, с които те са свързани, са носители
на истината от последна инстанция. Ничия друга истина няма място в
създалата се констелация партия – държава – репресивен апарат.
Алтернативните и индивидуалните истини са обект на преследване,
когато не се адаптират към единствено правилната истина.
Инакомислещите се обработват дотогава, докато не коригират своите
възгледи или не се откажат от тях. За упоритите са предвидени
специалните заведения на службите. В същото време наличието на
„едната истина” улеснява непретенциозните и често лишени от
свободна мисъл членове на общността, спестява им усилия и
неприятности – правата и мислите си те делегират на горните
инстанции, като се превръщат в свидетели и потърпевши в социалния
експеримент на властта. Основен компонент в този експеримент е
психологическият терор от страна на социалистическата държава, който
писателят Юрген Фукс нарича „разрушаване на душите” (Knabe 2007:
224 и сл.). Под тези практики в условията на реалния социализъм се
разбира поддържане на страха от систематичното дискредитиране на
публичната репутация на човека, подкопаване на професионалния му и
обществения му статус – мероприятия, които целенасочено и планово се
провеждат от службите (терор, организиран от държавата). Резултатът е
загуба на самочувствие, отчаяние, депресия, разрушаване на семейните
отношения, пропадане на приятелства, невъзможност за професионално
израстване, суицидност – явления, визирани в романа на Динев.
Методите на „контрол“, водещи до изброените състояния, се използват
в по-късния период от съществуването на режима и се прилагат в
случаите, когато към известни лица – дисиденти, интелектуалци и
критици на системата не могат да бъдат приложени мерки като
интерниране и затвор, без това да се отрази на международния имидж
на страната. Засегнатите от подобни способи за „влияние” изпадат в
ситуацията да се занимават изключително със създадените им проблеми
от лично естество и нямат времето, физическата и психическата енергия
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да проявяват вербално и в действие критичното си отношение към
режима.
Тоталната брутална власт на Йордан Апостолов и Младен
Младенов над другите определя края на земния им път. Житейските
пътища на героите приключват с отшелничество и с нелепа смърт – и в
двата случая става дума за божие възмездие, с което по литературен път
е демонстрирана тезата на Хана Арент за антропологичните промени,
настъпващи в хората, живеещи в тоталитарни условия – те са
подготвени за две еднакво възможни роли: на палача и на жертвата (вж.
Знеполски 2008: 126). Едновременно с това Динев прокарва тъжната
теза за единственото възмездие, отредено за сатрапи и диктатори: то не
е резултат на социална промяна (революция или еволюция), а може да
бъде въздадено единствено свише.
Семейство, възпитание, контрол
Социализмът си „произведе гражданите, от които има нужда –
хора, способни да живеят единствено в общество от този тип”
(Зиновиев, цит. по Знеполски 2008: 259). В констелацията на
персонажите в романа на Динев прозира структурата на
социалистическото общество в града и селото: висшият ешелон, чиито
представители са с нисък образователен ценз, е представен индиректно,
в повечето случаи със средствата на иронията, сарказма и персифлажа;
средният ешелон е онагледен от Младен Младенов, човек образован и
лоялен към властта; нисшите прослойки, занимаващи се с физически
труд, представляват братът на Младен, миньорът Иван, и отчасти тъстът
му Михо. Висшият и средният ешелон са силните на деня, те са
менторите на режима, но и извършителите на престъпления спрямо
слабите социални слоеве, които представляват по-скоро жертви,
отколкото бунтари или в масовия случай принадлежат към групата на
адаптиращите се към системата. Тази група на мълчащите, на зрителите,
на пасивните наблюдатели без позиция, на съучастниците (Mittäter)
тематизира Троянов в своеобразна литературна препратка – в разказа на
Бай Дан за това кои грешници срещат най-напред по пътя на
страданията Данте и Вергилий. Това не са размирниците, нито
верноподаниците, а безразличните, изживели живота си, без да заемат
позиция, действали малодушно и нерешително, мълчали и никога не се
осмелили „да се надвесят през прозореца, нито веднъж в живота си не са
били нито размирници, нито верноподаници“ (С 190). Трите групи,
участници в обществения „договор” по време на социализма са
очертани
в
алегорията
на
Троянов
–
палачи,
жертви,
безразлични/пасивни. Като пасивни жертви на системата са представени
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и политическите затворници – представители на интелигенцията, хора с
буржоазен произход – „…единият преди войната е бил посланик в
Париж, другият беше следвал история в Сорбоната, третият беше
превеждал Стендал и Балзак. Той мечтаеше да преведе Албер Камю и
въпреки че всяка седмица молеше за позволение и книги, никога не
получи разрешение. Не знам какво имаше директорът против Камю” (С
200). Откъсът е същевременно ироничен намек за невежеството на
тогавашните управници, но и за неприемането на т. нар. декадентско,
буржоазно, упадъчно изкуство в лицето на модерни автори като Албер
Камю.
Българското село, когато не се преекспонира неговата
възрожденска идилия, и при тримата автори е символ на изостаналост,
простотия и поради обезлюдяването – на липса на перспектива (вж.
също Hoppe 1979: 13). Единствено децата посещават баба и дядо през
ваканцията и едва издържат скуката (вж. АЕ 284). Подчертана е
връзката между поколението на бабите, дядовците и внуците – Искрен е
дълбоко наранен от загубата на баба Здравка, след смъртта на която в
живота на внука сякаш зейва бездна (АЕ 339). Споменът за Златка е
повод да се очертае връзката между тъга и спомен: „Между тъга и
спомен имаше някакви връзки, често пъти едното предизвикваше
другото. Когато Искрен бе натъжен, той потъваше в спомени, когато си
спомняше, често се натъжаваше” (АЕ 339).
Бедността, която не напуска българското общество след
формалния край на социализма, в изследваните текстове се обяснява с
липсата на икономическа целесъобразност в примери като Кремиковци
и Димитровград. Причината за ерозирането на социалните права, за
които многократно става дума в романите, се търси в това, че те са
конституирани като вид подаяние на държавата при социализма, като
компенсация за политическо послушание, а не са социални придобивки,
извоювани с гражданска активност и с икономически инструменти като
производителност на труда, ефективност на икономиката, нови
технологии. Оттук произтича по-късно и социалната фрустрация, която
съпътства процеса на редуциране на социалните права в
постсоциалистическа България (вж. Знеполски 2008:251).
Социалистическото семейство
Политико-идеологическото голямо семейство стои начело, едва
след него се нарежда естественото биологично семейство (вж. Günther
1993: 158). Това схващане е в разрез с патриархалните български
традиции, въздигащи в култ бащата, старейшината на рода, самия род.
Въвеждането на партийния лидер и на партията в системата на
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роднинските връзки („бащата на нацията”, „партията майка”) е вид
идеологизиране и обсебване на най-интимната сфера на човека.
Истинските родители, чиято роля е прехвърлена на един чужд човек –
вожда, на едно абстрактно понятие – партията, са поставени и от Динев,
и от Троянов в контекста на зависимостта от политическата
конюнктура, в която те получават истинското си значение не като
родители и възпитатели на децата си, а като изпълнители на държавната
и партийната повеля. Ярък пример за това е Йордан, за когото бащата е
на първо място партизанин и активен борец – тук Динев радикализира
отношенията баща – син, като ги свежда единствено до обществения
престиж на бащата Светлин, носещ на сина определени привилегии.
Напълно отсъства личната обвързаност между родител и дете. Нещо
повече, в един момент тя се превръща в нетърпимост на бащата и
майката към фанатизирания милиционер Йордан, който с действията си
надминава по лоялност към властта бащата партизанин, и то в
бруталния смисъл на думата. Разминаването между родители, деца и
техните деца може да стигне до крайности. Показателен в този аспект е
разривът между Йордан и дядо му поп Серафим, защото дядото
заклеймява комунистите като сатаната на земята. Йордан „осиротява”
не защото съзнателно иска да скъса с миналото си, той се оказва
„бездомник”, защото е позволил да бъде осиновен от партията майка и
нейните властови структури. По същия начин „осиротява“ и Младен
Младенов, отказвайки се от собствената си „кръв“ в лицето на родната
си сестра, заклеймен от майката, която еднозначно и категорично е
заменена от Партията майка.
Разривът между поколенията и прекъсването на традицията е
тема, разгърната и в трите романа. Дискурсът на разрива има и
личностно, и обществено измерение, тъй като се извършва подмяна на
ценности. Традиционното възприемане на родината като майка (друг е
въпросът за адекватността на това сравнение) бива изместено или стои в
пряка зависимост от партията майка: „А имаме мама любима,/
Изпълнена с обич е тя/ За нас и за нашта Родина/ Се грижи деня и
нощя” (Радевски 1951: 26). Инфантилизирането на родината като
подопечна на партията е груб взлом в установения канон от ценности и
е още един аргумент за инструментализирането на историята и
националните символи и превръщането им във функция на
апологетизираната партия държава. Налице е налагане на едно
идеологическо клише като вид психическа репресия, и то в ранна детска
възраст: пионерите са рожби на пионерската организация, на партията
майка. Прави се опит в микроплан естествената връзка между родители
и деца да се замени от зависимостта вожд – деца. В макроплан
историята на партията се отъждествява с историята на обществото –
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мотив, който бе изследван във връзка с отношението към миналото.
Осмислянето на тематизираните феномени от близкото минало на
България е според Троянов задължителна част от формирането на
идентичността, особено за младите поколения, умишлено или не
държани встрани от проблематиката, свързана с преосмислянето на
комунистическото минало, както в семейството, така и в училище.
Обществото сякаш пази тайната на срама, премълчавайки и
табуизирайки тези дискурси.
И в трите романа се тематизира семейството в контекста на
домогванията на тоталитарната власт до него като “основна клетка на
социалистическото общество” (Kassabova 2007: 125). Семейството се
разглежда като средище на различни отклонения от принципите на
социалистическия съвместен живот, от нормите на социалистическия
морал – бягство в чужбина, говорене против властта (семейство
Луксови в романа на Троянов, българското семейство на
повествователката в романа на Левичаров), но същевременно и като
важна среда за борба с тези отклонения (семейство Апостолови,
семейство Младенови в романа на Динев). От трета страна, семейството
се оказва спасителен пристан за онези „вътрешни емигранти”, които
искат да се изплъзнат от тоталния контрол на властта (Бай Дан, Слатка и
Златка, Михо, Огнян, Иван). Във всички тези случаи обаче властта
реализира задачата за социалното дисциплиниране. Обратното би било
пагубно за доминиращата идеология, която не може да си позволи
„разложение“ в нито една от своите структури, дори сферата на личното
пространство до голяма степен е под контрол.
Структурирането и местоживеенето на т. нар. разширено
семейство (семейство Апостолови) е проекция, микрокосмос на
миграционните процеси, протекли в резултат на индустриализацията на
страната. Типизираният образ на семейството, представен от Динев, е
показателен за социалната база и за нагласите на голяма част от хората.
Те идват от патриархалното българско село в панелните квартали на
големия град и трайно обвързват местоживеенето с работното място,
което се превръща в топос конгломерат за социална интеграция –
социалните контакти се осъществяват в заводския почивен дом,
заводския стадион, заводския клуб, заводската детска градина и т. н.
Концентрацията около работното място е средата, която унифицира,
приспособява, обвързва, закрепостява личността. Практически се
идентифицират две коренно различни сфери – частната и обществената.
Динев отразява бремето на конгломерата работно място чрез отказа на
Йордан Апостолов да прекарва и отпуските си с едни и същи хора,
както и чрез протеста на младите (Светльо, Искрен, Драгомира) и на
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съпругите (Доротея, Марина) срещу липсата на респект към личното
пространство и срещу липсата на свобода дори в рамките на
семейството, което представлява индиректно отхвърляне на
вмешателството на тоталитарната държава в интимната сфера на човека.
Контролът върху социалното и личното пространство
(семейството) е основна характеристика на режима и приоритетен
мотив в изследваните произведения. Подобен контрол се упражнява и в
демократични страни чрез институции като министерство на
семейството (Германия) или чрез службите за закрила на детето с цел
превенция на семейното насилие, но не с цел да се идеологизира,
контролира и унифицира частния живот на хората.
Семействата, които са предмет на литературно представяне в
романа на Динев, демонстрират нагледно осъществяването на повелята
на партията за възпитанието на децата не в домашна среда, а в рамките
на обществени структури и масови организации поради важността да се
формира „правилния” мироглед у подрастващите (вж. Kassabova 2007:
128). В случая със семейството на Искрен отговорността за
възпитанието на децата е прехвърлена поради „лошото” влияние на
родителите към обществените институции като детски организации и
училище, както и към случайни субекти от улицата и по-късно от
ъндърграунда. В семейство Апостолови се наблюдава противостоене
между комунистическото схващане на Йордан Апостолов за
възпитание, от една страна, старите патриархални, религиозни традиции
в лицето на прадядото поп Серафим, от друга страна, и от трета страна,
буржоазните, индивидуалистични, просветителски нагласи в лицето на
дядото Огнян, етикетирани от новата власт като „реакционни” и
„ретроградни”, като „отживелици” (Ташев 1969: 149). Майката на
Искрен е откъсната от възпитанието на детето си, включително в хода
на своята еманципация
От приведените примери става ясно, че акцентът в семейната
политика е поставен на първо място върху социалната функция на
семейството като основна поддържаща структура на системата (Младен
се жени за Доротея заради общественото си положение), и на второ
място върху репродуктивната функция (Йордан се надява на мъжки
наследник). Ролята на възпитател семейството играе едва на трето място
– в случаите с двете семейства обаче семейството възпитава главно с
лошия родителски пример.
С цел създаване на „здраво социалистическо семейство”
държавата може да отнеме родителските права на родители, които не
възпитават правилно децата си (вж. Семеен кодекс от 1968, параграф 1).
„Правилно” означава с лоялност към Партията държава със всички
средства, което е демонстрирано в романа на Динев чрез психическия и
178

физическия терор, упражняван с милиционерски хъс от страна на
Йордан. Тезата, която Динев утвърждава по литературен път, визира
прекомерно голямата ангажираност на обществото във възпитанието на
децата именно по идеологически причини. Наред с еманципирането на
жените се наблюдава целенасочен процес на освобождаване на
родителите от ангажимента да възпитават наследниците си посредством
многобройните детски ясли и градини (което, от друга страна, се счита
за предимство на социалната политика по време на социализма).
Детските заведения и масовите организации имат за цел да отслабят
ролята на родителите при формиране на децата като личности (вж. и
Паунова 2003:214). В този смисъл детските заведения и масовите
младежки организации са директната връзка на държавата с
подрастващите, те са инструмент, който цели да засили лоялността на
младото поколение към системата (вж. Брунбауер 2010:422). Oт друга
страна, тези институции се субсидират от държавата и се предприемат
важни социални мерки за повишаване на раждаемостта като
идеологическа, но и демографска задача на режима, както и за
облекчаването на задълженията на работещата жена, която
едновременно е и майка и домакиня.
Ролята на семейството като решаващ фактор във възпитанието на
младите поколения до голяма степен се изтласква на заден план, но
въпреки контрола семейството остава единствената относително
свободна зона в структурите на тоталитарната държава (вж. Брунбауер
2010: 394). Обществена тайна е, че единствено в домашни условия е
възможно артикулирането на критика спрямо режима. Точно този
феномен тематизират Динев и Троянов, подсказвайки, че съмненията
относно неясното влияние на родителите върху „формирането на
бъдещите социалистически граждани” имат своето основание. И
двамата автори показват табуизирането на разговорите на принципа:
това, което се говори в къщи, не се говори навън.
С литературните си типажи Динев разрушава мита за
социалистическото семейство, построено на основата на любовта;
критично анализира и изискването за сексуално въздържание преди
брака, издигнато в ранг на морална стойност, което включително
психолозите и социолозите на режима поставят като условие за щастлив
и дълготраен брак (Папазов 1953:24). Могат да се оставят настрана
псевдонаучните твърдения за ролята на въздържанието върху
физическите, психическите и менталните качества на подрастващите,
както и обвиненията в „морален нихилизъм”, с които едва ли не трябва
да се занимават милицията, прокуратурата и съдът (вж. Kassabova 2007:
133-137). Извънбрачните прегрешения на Марина и Доротея (едната,
защото се влюбва истински, другата, за да изживее сексуалните си
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фантазии и да надмогне себеунижението и депресията) се смятат за
аномалия, тъй като са обществено укорими. Реакцията на техните
съпрузи е породена не толкова от ревност, а от срам, от чувството за
опозоряване и наранена чест, от загриженост какво ще кажат хората.
Внедрявайки социалната структура на обществото в сюжета на
текстовете си тримата автори пряко или косвено опровергават
популярната теза, че комунизмът ще разруши семейството, която се
проповядва от ранната съветска идеология (вж. Juliver 1988: 39). Те
внушават, че именно диктаторският режим има нужда от основната си
„клетка” и я използва, за да поддържа идеологическата си стабилност.
Нещо повече, семейството се разглежда, поне на повърхността, като
единствено възможната форма на съжителство между мъж и жена и за
отглеждане на деца.
Така нареченото “здраво социалистическо семейство със здрав
морал” е част от утопията на социализма. Нагледно го демонстрират и
двете семейства в сагата на Динев – Апостолови и Младенови,
членовете на които са отчуждени в думите и жестовете си един към
друг. Тези структури функционират, те не живеят. Изневерите, както и
ревността са част от нормалността в семейството (вж. АЕ 299 и сл.).
Охлаждането на отношенията между брачните партньори има различни
основания: при Апостолови то е в резултат на това, че Марина не е
уважила патриархалната традиция да запази девствеността си, нещо,
което тормози примитивния Йордан; при Младенови бракът е по-скоро
негласна договорка и двете страни не обръщат внимание на вътрешните
проблеми, ако се спазва етикетът на образцовото семейство навън в
обществото. Парадоксът е, че правилата в семейството, включително в
интимната и емоционалната сфера, са уредени със закон в рамките на
социалистическия семеен кодекс, където е записано, че семейството не
може да съществува иначе освен като институция на емоционалната
връзка и интимната близост (вж. Брунбауер 2010: 391). Налице е
разминаване между постулатите на закона и естественото развитие на
житейските ситуации в семейната среда, демонстрирано в романа на
Динев. Литературната фикция опровергава посредством описаните
семейни модели несъстоятелността на социалистически постулати,
залегнали в законите (вж. Наказателен кодекс от 1956: 68, 288) и покъсно в моралния кодекс на социалистическа България като: за
сексуални връзки само в рамките на съпружеските отношения, за
изневярата като буржоазна „отживелица”, за секса като средство за
репродукция (Чакъров 1961: 30).30
30

И още: сексът като удоволствие не бива да бъде самоцел, това се смята за
„разпуснатост и упадък на нравите” (Цонков 1965: 50); „за социалистическия човек по
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Изневярата в семействата на Младенови и Апостолови има
различни мотиви. При Младенов те са хедонистични, свързани са с
наслаждение от свободната, неангажираща любов с проститутката
Изабела, при Марина става въпрос за влюбване, за зряла, „истинска”
любов с шофьора Ангел. И в двата случая реакциите на партньорите са
осъдителни: Доротея, въпреки липсата на чувства, е уязвена, унизена и
прибягва до алкохолизъм и опит за самоубийство; Йордан, който в
семейството и в работата си се проявява като самодържец и диктатор,
прибягва безнаказано към цинична жестокост и убийство. И в двата
случая близките реагират, но по различен начин – Михо в защита на
излъганата си дъщеря Доротея, Огнян в защита на нещастно омъжената
си дъщеря Марина. Дори „партизанинът герой” Светлин е възмутен от
сина си Йордан и смята, че с право жена му го е напуснала. Но
обществото е на друго мнение, то е представено в романа отчасти от
майката на Марина, която следва принципа „какво ще кажат хората”,
идеологически втълпяван от псевдонаучни постулати: „В светлината на
комунистическия морал изневярата е нарушение на принципа на
колективизма. Изневеряващият слага своя личен интерес – стремеж към
разнообразие, даже своята нова любов, над интереса на семейството
като общност. Той поставя своето удоволствие над дълга към другия
съпруг, към децата, към семейството, към обществото” (Златарева 1963:
133). Т. е. съпружеската изневяра не се разглежда като някаква частна,
лична работа, дори когато е породена от любов, както е случаят с
Марина, или от стремежа към разнообразие, какъвто е случаят с Младен
и Изабела. Изневярата се разглежда в обществен план като пробив в
най-малката клетка на социума, тя се превръща в обществено зло, което
трябва да се разчисти по пътя към комунизма (вж. Брунбауер 2010: 453).
“Създаването и поддържането на семейството не е само личен въпрос.
То е и важен обществен въпрос…” (Златарева 1968: 120).
Семейните отношения в сагата на Динев онагледяват
редуцирането на голямото семейство в процеса на урбанизацията (три и
повече поколения) до трима или четирима членове на семейството
(родители и деца, нуклеарно семейство). Блюстителите на
социалистическия начин на живот виждат в традиционното
патриархално семейство позитивни страни (запазване на традициите и
семейните ценности), но и негативи (религиозно влияние, суеверие,
отживелици), застрашаващи устоите на социалистическия морал. Затова
важност любовта далеч надминава сексуалното привличане” (Златарева 1963: 51 и сл.),
препоръчва се сексуално въздържание преди брака, онанирането и мастурбацията се
отричат като вредни за човешкото здраве и т. н. (вж. Жената днес 1972: 3,4,5,7).
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процесът е двупосочен: от една страна, урбанизацията разделя
поколенията в града и селото (Апостолови се преместват да живеят в
града), от друга страна, връзката между тях се запазва, главно по
икономически причини (лични стопанства), но и във връзка с
отглеждането на децата (Светльо и Драгомира прекарват ваканциите на
село). Третото основание за поддържане на контактите с разширеното
семейство, с хора от целия род (братовчеди, лели, чичовци) са именно
прословутите „връзки”, които са много важни за социалистическата
битова култура с необходимостта от „натрупването на социален
капитал” (Дичев 2003: 48). Особеното в случая е, че това натрупване се
извършва основно чрез „роднински структури” и техните мрежи, които
до голяма степен заместват в областта на „социалното подпомагане”
държавата, обществото и особено църквата с пословичната ѝ пасивност
в социално отношение (вж. Popova 2007: 109). Клановостта, подкрепата
за близки и познати, е основен белег на социалните отношения, което
Динев демонстрира в епизодите с „уреждането” на роднини като
Доротея и Михо на престижна и доходоносна работа.
Подпомагането на роднините не може да се вмени като вина
единствено на социализма – явлението поначало е характерно за
колективистичния тип култури (включително на Балканите и по
Средиземноморието). Същевременно обаче няма как да се подмине
обстоятелството,
че
социалистическите
взаимоотношения
с
икономиката на дефицита във всички сфери на живота изострят
необходимостта от роднински и приятелски връзки и благоприятстват
разрастването на шуробаджанашките мрежи. Явлението няма как да се
обясни с „грижата на партията за човека” в условията на държавния
социализъм, което по-скоро би трябвало да изключва личната,
семейната, родовата, груповата протекция. Случва се точно обратното –
„нищо не става без връзки” (вж. Popova 2007: 109).
Като обобщаващ за функциите на семейството при социализма в
семейната сага на Динев се налага следният извод: семейството при
социализма трябва не просто да оцелее, то трябва да оцелее на всяка
цена, въпреки отчуждението и скритата ненавист вътре в него
(Младенови, Апостолови), защото има да изпълнява не само
биологични функции (раждането – режимът особено много се грижи за
демографския прираст и отглеждането на децата, вж. Iliev 2003: 93 и
сл.), но и политически функции (легитимирането на обществената
система), при което зад фасадата на стожер на режима се разкриват
лицемерие и фалш. Имитирайки в определени случаи – както при
Апостолови и Младенови – сплотеност, любов, задружие, сигурност,
спокойствие, семейството изпълнява задачата да демонстрира
предимствата на режима пред „разврата и пошлостта” на
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капиталистическия свят. “Не е тайна, че капиталистическата идеология
преди всичко търси почва в семейните обичаи и семейните традиции”
(Пешева 1963: 11, 16). В случая семейството с традиционните си
ритуали представлява заплаха за режима.
И при Апостолови, и при Младенови децата опонират на
родителите. Искрен Младенов слуша внимателно високопоставения си
баща по една единствена причина: да намери повод да му противоречи
(АЕ 319). Той противопоставя възгледите на баба Златка за миналото и
възгледите на баща си за бъдещето: „Тя, която сама бе изживяла
нещата, за които разказваше, понякога признаваше, че може и да се
заблуждава; той, който никога не бе виждал онова, което щяло да стане,
беше винаги абсолютно сигурен” (АЕ 319). Разликата между двете
позиции е ясно очертана: Преживяното минало все пак се поставя под
въпрос от предвоенните поколения (Златка), модалното бъдеще,
бъдещето като утопия или празна фраза („светлото бъдеще”) не
подлежи на съмнение (Младенов и компания). Това е екстраполация на
житейската философия на два вида светоусещане – чисто човешкото
чувство за съмнение и несигурност (Златка), от една страна, и сляпото
предоверяване на една догма, безкритичното ѝ деклариране (Младенов),
от друга страна. Детската фантазия на Искрен е провокирана от
житейската философия на Златка, разказваща приказки „за едно време”,
в които и самата тя се съмнява, а не от самоуверената безпардонност на
Младен, който по комунистически „заковава“ нещата. Наивните
лозунги на Младен за светлото бъдеще, когато „всички хора ще са
щастливи, защото няма да им липсва нищо“, когато ще получават
„всичко, което желаят, всичко, от което се нуждаят“ и няма да знаят
„какво е нужда и тъга” са опровергани от детското остроумие на
Искрен: „Хич няма да е хубаво тогава… Защото тогава хората няма да
могат да имат приятели. В училище учихме, че истинският приятел в
нужда се познава”. На безсмислието на клишето „всекиму според
потребностите“, изречено от възрастния Младен, детето Искрен
противопоставя прагматизма на мисленето и мъдростта в обикновена
житейска ситуация. Докато Искрен все пак противоречи на баща си, постарото поколение, чийто представител е баба Златка, въобще не
комуникира с Младен. При поколението на Златка, на хората с богат
житейски опит партийният функционер „удря на камък” с безпочвените
си декларации и празни лозунги. Метафората, която Динев използва, за
да подчертае правотата на Златка, е „гърбавостта на Младен”, въпреки
неговата младост. Тази, която физически куца, върви изправена и горда
през живота; този, който прави шеметна кариера нагоре, е огърбавял от
тежестта на несъстоятелния си път (АЕ 319 и сл.). Резултатът в крайна
сметка е разрив между поколението на Златка и Младен и доверие
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между поколението на Златка и Искрен – неслучайно Искрен споделя
първите си любовни трепети не с родителите си, а именно с баба Златка
(вж. АЕ 332).
Паметта е от изключително значение за Златка: „Това е, понеже
никога не престанах да говоря с мъртвите…” (АЕ 322 и сл.). Контактът
с мъртвите е гаранция за поддържането на спомена. Много важно се
оказва и разбирането за преходността и илюзията на живота – “…как
литнаха годинките? Само за малко погледнах през прозореца, и ей ги –
отлетели. Сякаш всичко лъжа е било. Трябва обаче да ги е имало тези
години, само дето са се скрили от мен… Брей, че лъжец е тоя живот,
истински измамник… Ама човек все така го обича” (АЕ 334). За разлика
от хора като Младен, партийни „вождове” със самочувствието и
съзнанието на „незаменими фигури”, на „божества” (КВ 184), Златка
живее с човешките си съмнения, с амнезията за дългите години,
прекарани на земята, с мисълта за илюзорността на същия този свят
(живота като „лъжец и измамник”).
Жените в семейството са освободени от патриархалната опека, за
да влязат под опеката на идеологията и на патерналистичната държава.
Като цяло обаче равноправието на жените в България и в другите
социалистически страни е много по-реално, отколкото в
капиталистическите икономики (с изключение на скандинавските
страни) (вж. Брунбауер 2010: 416 и сл.). Друг е въпросът, че този
положителен момент е съпроводен от неспазването на други основни
човешки права. И съвсем отделна тема е, че еманципацията на жената
по време на социализма я превръща не само в основен икономически
субект в семейството, но и спомага тя да бъде двойно натоварена с
професия и домакинство, да изгуби ролята си като основен фактор за
отглеждането и възпитанието на децата (вж. също Брунбауер 2010: 381
и сл.).
Женските образи в романа на Динев са изградени контрастивно в
рамките на своята поколенческа принадлежност. Например Златка и
Доротея по различен начин се справят с кръшкането на мъжете..
Любовта и „фрасването“ с дървена лъжица по главата решават проблема
за Златка; при Доротея има депресия, алкохол, агресивни жестове („тя
го заплю”) и демонстративно мастурбиране, вербална атака („по-добре
да се цитира Чехов, отколкото Ленин”) (АЕ 322 и сл.), любовта и бракът
като договор не могат да бъдат компенсирани с компромиси в нейния
случай. Следва заплаха за развод, в случай че Доротея продължава
демонстративно да излага високопоставения си съпруг на обществени
места, защото това би било пагубно за кариерата на партиеца Младен.
Литературното внушение относно социалистическото семейство
като основна структурна единица на социума и основен обект на
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литературно пресъздаване в романа на Динев е, че за режима важността
на семейството не се изразява в запазване на интимността, светостта,
автономията му като лична сфера, а е средство да се „надникне” зад
завесата, дори под чаршафите, за да бъде осъществен контрол в найнедосегаемата структура на общността. Особено отчетливо
протекционизмът на държавата спрямо семейството е разработен в
епизодите, в които се показва интервенцията в личната сфера – във
възпитанието на децата и в държавно организираното свободно време
на трудещите се. Eманципацията на младите хора (Драгомира, Искрен,
Светльо) от родителите е в опозиция с патернализирането, което се
завръща под идеологизирана форма – като опекунство от страна на
Партията и държавата в лицето на различните детски и юношески
организации, в които религиозната вяра, практикувана все още в
рамките на рода и семейството, се заменя с вярата в Партията държава.
Персонажите в семейната сага на Динев, а и героите на Троянов в
семеен план все пак концентрират своите усилия върху индивидуалното
и семейното благополучие, а не върху интересите на социалистическия
колектив, каквато е повелята на Партията. Мотото „Моят дом е моята
крепост” е задължително дори за отявлени партийни кадри, каквито са
Младен и Йордан. „Малката правда” за протежиране на роднини,
познати и близки е част от широко разпространените в обществото
семейственост и клановост. Особено важна е ролята на социалния
произход в социалистическото общество, в биографичен план натежава
„произходът от бедно селско или работническо семейство”, но т. нар.
„обикновени хора” или „простолюдието” не се причисляват нито към
„комунистическата партия, нито към някоя дисидентска група, а „я
карат някак си” (Брунбауер 2010: 42). Това отразява трипластовата
социална структура на социалистическото общество – управляващи
(партокрация в лицето на Младен Младенов), противници на режима,
най-често пасивни (вътрешна емиграция в лицето на Огнян, Михо,
Иван, Доротея, Марина, Златка, българските роднини на
повествователката в романа на Левичаров) и потърпевши (голямата
маса на приспособяващи се към условията на диктатура).
Основният извод от ексцерпираните примери на семейно
поведение в трите романа може да бъде направен в две посоки: от една
страна, семейството е паралелна структура на официалния режим и
негова опора, от друга страна, то изпада в противоречие с принципите
на социалистическата обществено-политическа система и я поставя под
въпрос чрез относителната си автономност като запазена територия на
личността и суверенитета, главно под формата на вътрешна емиграция и
социална мимикрия.
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Страх и контрол
Страхът от тоталния контрол и следенето, на което са подложени
в България героите в романа на Троянов, се пренася и в чужбина. Яна
изтръпва при вида на приближаваща се към нея жена в автобуса, която
иска само да даде бонбон на малкия Алекс (вж. С 105). Същият този
страх от всички и от всичко кара Яна и Васко да проявят необоснована
търпимост към грешката на продавачката в магазина, вместо
категорично да откажат предложената стока (С 121). Герои като Бай
Дан, които открито протестират срещу режима, са по-скоро
изключение. Явлението граждански протест е чуждо на социалната
действителност в социалистическа България. Липсата на суверeнитет и
самочувствие на личността, липсата на гражданско общество,
пословичното търпение, незащитеността на населението и неговата
безпрекословна
подчиненост
на
властовите
структури
са
характеристики, типични за голяма част от героите в трите романа. Те
се проявяват дори в условията на относителна свобода и демократични
порядки, в които персонажите попадат в качеството си на емигранти.
Страхът и сплашването са основни инструменти в управленския
модел на социалистическа България. По време на разпитите в службите
за сигурност бивши предприемачи, индустриалци и интелектуалци
биват унижавани и тормозени, определяни са като „паразити” заради
социалния им статус, тъй като не принадлежат към класата на
пролетариите (С 93). Държавна сигурност шпионира не само така
наречения класов враг, но арестува и осъжда на затвор хора, които
разказват политически вицове (С 103). Пропагандните стратегии на
органите за сигурност Троянов демонстрира в епизода с българската
проститутка, която след неуспешен опит за бягство е принудена да
разказва по националното радио за мизерията, експлоатацията,
антихуманността на Западна Европа и Америка, тя се разкайва за „найголямата глупост в живота си, като повярвала в приказката за златния
Запад” (С 117). Няколко месеца след това покаяние тя отново напуска
страната.
Чрез семейството на Йордан Апостолов Динев онагледява
контрола на обществото в свободното време – предприятията в
социалистическа България имат собствени детски градини, почивни
станции, магазини, цехове за услуги, спортни съоръжения, културни
клубове, библиотеки, което, от една страна, е социална придобивка, от
друга страна, концентрация на свободното време в контролирани от
властта места, т.е. мултифункционалността на работното място е
едновременно предимство и недостатък.
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Семейната и личната среда, която най-трудно се поддава на
контрол и затова е „опасна” като източник на опозиционно поведение
(неполитизирана ниша), е обект на противодействие от страна на
режима. От друга страна, личната сфера и семейството стратегически се
капсулират спрямо същия този режим, за да се изолират от политиката.
По-безопасно е да колекционираш марки (като дядото на
повествователката в „Апостолов”), картички, салфетки, т. е. да си част
от 99,99-те процента, отколкото да се интересуваш от политиката, за
която се гласува така монолитно. В този смисъл мнимата автономия на
дома и семейството е част от стратегията и не може да се обяви за
частна сфера (семеен живот, който не е под влияние на държавата, е
възможен само в периферията на обществото), затова и семейството е
обявено за „основна клетка на социалистическото общество” (вж.
Брунбауер 2010: 29 и сл.). Тоталната политизация на общественото и
личното пространство води до ефекта на притиснатия в ъгъла, който
поради липса на изход се обръща срещу преследвача си, срещу
системата, която го ограничава. Контрапозицията на семейната среда,
най-често под формата на пасивна опозиция (говоренето между
четирите стени), е основен мотив в изследваните романи.
Всички, от невръстните деца до старците, са въдворени в
съответните за възрастта организации – чавдарче, пионерче, комсомол,
партия, Отечествен фронт, пенсионерски клуб. Религиозните ритуали на
кръщене и брак са заменени с граждански. Обхващането на населението
в масови организации от ранна детска до пенсионна възраст би било
наивно, а и цинично да се интерпретира като знак за демократичност,
още по-малко като признак за лоялност на масите към властта, както го
представя комунистическата пропаганда (вж. Müller 2000: 26).
Контролът върху големи маси хора се реализира не само от
институциите и масовите организации, но и чрез дефицита на стоки от
първа необходимост, мотив, който също се открива и в трите романа.
Чакането на опашка за различни стоки и услуги се превръща в
първостепенна „задача” на българския потребител, а осигуряването на
ежедневните нужди с елементарни продукти струва големи усилия,
нерви и време. Бананите – за повечето деца те идват като подаръци само
по Нова година, не и за Искрен, син на партиен велможа: „у тях имаше
купища банани, само дето не му позволяваха да си взема от тях за
закуска в забавачката” (АЕ 218).
Капсулираността обхваща всички аспекти на живота:
На северното крайбрежие отседнаха най-дълго на добре оградения и
недостъпен за други курортисти плаж на ЦК на партията. Там всеки
спасител бе ченге от ДС, всеки сладоледчия – от контрашпионажа, а
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имаше подозрение, че дори шамандурите имаха някакъв чин… Но подобре щеше да е народът да не вижда властта гола. Понеже онзи, който
познаваше народа, много добре знаеше колко обича той да разправя
разни истории, да се смее, колко бързо губеше уважение и, което беше
най-страшното, можеше да загуби страха си. Комунистическата партия
добре познаваше народа, затова огради плажовете си от него. И
народът търсеше другаде повод за смях (АЕ 240-241).

Оградата и ограждането са символи на режима: както българите
са оградени с телени огради от останалия свят, така властта се
самоогражда от собствения си народ. Очевидна е авторовата алюзия към
приказката „царят е гол”, отнесена този път колективно за партийния и
държавен елит. Именно голотата издава обикновения произход на този
елит: „..потяха се, изгаряха, белеха се. Досущ като телата на народа”
(АЕ 241). Това, което в случая отделя върхушката, е привилегията на
народа да се забавлява, да се смее, да измисля разни истории за
представителите на тази прослойка. Тук Динев визира вицовете за
властта, които са вид компенсаторна реакция за наложения тотален
контрол, но разказването им се санкционира, включително със затвор и
физическо ликвидиране. Това е причината в сферата на изкуството
алегоричното писане, хуморът и съответно четенето между редовете
дълго време да останат единствената форма на дисидентство и
съпротива срещу тоталния контрол и пълната изолация. Динев
конкретизира темата за политическия виц, като я вплита в контекста на
детското мислене: малките Искрен и Симо чуват и заучават нещо, която
не им е ясно, но предупреждението „Само не го казвай на вашите, че ще
те набият” (АЕ 243) го прави още по-любопитно за тях. И Искрен
решава да пробва какво ще се получи, изтърсвайки на вечеря по време
на новините, „че другарят Живков може да ръси лайна и през гъза, и
през устата” (АЕ 243). По-интересна в случая е реакцията на околните,
издаваща оня смразяващ кръвта страх, който всъщност прави възможно
съществуването на този режим: „Разговорът на родителите му секна
като отрязан, телевизорът бе мигновено спрян, лицата се опнаха
сериозни, стаята притихна. Гробната тишина бе разсечена от две бързи
крачки и екота на един шамар” (АЕ 244). Липсват разговори, обяснения,
единственият въпрос, който Младен задава на нищо неразбиращия
Искрен, е „от кого и къде е чул това”. Този въпрос е фундаментален за
принципа на тоталитарната власт: „убийте вестоносеца”, той
продължава да действа и в условията на прехода към демокрация. Не е
важно какво е казано, важното е кой го е казал, и той трябва да понесе
наказанието. Дори невръстният Искрен усеща вътрешно тази дихотомия
между истината и приносителя на вестта за нея и скрива своя източник.
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Заплашен е, разбира се, най-вече от таткото партиен функционер: „Чуй
добре какво ще ти кажа. Искаш ли да затворят татко в затвора и ти
никога повече да не го видиш? – Не, Искрен не искаше в никакъв
случай. – Тогава никога не казвай това, което каза преди малко, никога
повече, иначе ще ни сполети голяма беда” (АЕ 244). Играта на
криеница, на забрани и санкции, на мнителност и недоверие, влиза и в
частната сфера, опира до отношенията родители – деца и е част от
„правилното“ възпитание на „новия човек”.
Троянов и Динев използват метафората за онемяването освен в
контекста на страха и цензурата също и във връзка с вътрешната
цензура, самоналагането на мълчание като необходима предпазна мярка
заради санкционирането на инакомислието като престъпление спрямо
системата. Дори наследниците на политическите затворници години
наред се страхуват да говорят за своите близки (деца се отричат от
бащи), тъй като последствията са страшни за поколения напред. Стига
се дотам, че след промените истински репресираните се възприемат
едва ли не като „деспотични фанатици”, които дори само с
присъствието си напомнят на т. нар. нормален гражданин за
„безбройните малки компромиси, които самият той е допускал и които
би искал да забрави”. „Този народ не иска да си спомня. Най-доброто,
което може да ти се случи в политическия живот, е да нямаш биография
– ние с биографиите само подклаждаме лошата съвест на останалите”
(КВ 26 и сл.). Автоцензурата и доброволното създаване на „бели петна”
в индивидуалната и в колективната памет са свързани с темата за
социалната мимикрия, с примиряването и приспособяването по време
на тоталитарния режим с цел социално и професионално оцеляване и
избягване на потенциални жертви. Веднага трябва да се отбележи, че
този тип поведение се констатира в изследваните романи, без да се
произнася осъдителна присъда над него, тъй като засяга екзистенциално
големи маси от хора в условията на диктатура. Тенденцията към масов
конформизъм, макар и с друг, но също толкова тоталитарен ракурс,
продължава и след промените – внушително се увеличава броят на
дисидентите, репресираните, демократите, голяма част от които
всъщност са принадлежащи към бившите властови структури
(“нагласената опозиция” вж. КВ). Именно социалната мимикрия
изтласква на преден план хора, нямащи нищо общо с истински
репресираните (физически, психически и духовно), които не заемат
онези социални и политически позиции, които имат дисидентите в
другите постсоциалистически страни (вж. Знеполски 84 и сл.).
Динев иронизира в цитирания по-горе отпускарски епизод
„купуването” на обикновени граждани, които се превъзпитават на
принципа на тоягата и моркова. Учените биолози се ползват от
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привилегията да летуват в станцията на ЦК и да ползват охраняемия
плаж, защото: „Партията им възложила да изготвят статистика колко
често са били ухапани от комар… За тази цел всеки от тях трябваше да
преспи веднъж на балкона и на сутринта позволяваха на Искрен да
преброи подутините от ухапванията…” (АЕ 242). Хиперболизираната
история демонстрира, от една страна, „купуването“ на интелигенцията в
изпълнение на „стратегическите задачи на партията” на „научния
фронт”, от друга страна, авторът визира безумието на определен род
научни изследвания и експерименти, които обаче осигуряват кариера и
издигане в академичната и обществената йерархия.
Друг феномен, към който Динев насочва вниманието чрез
посочения цитат, е липсата на илюзия у управляващите, че между тях и
народа има пропаст, която освен със страх е запълнена и със смях.
Въпреки страха и санкциите народът намира начин да се посмее на
„голата” власт. Този плаж на „големите клечки’ освен ограден, е и
изкуствен, несъответстващ на красивата природа наоколо. Дори
партийните функционери се чувстват некомфортно, наблюдавани и
пазени от Държавна сигурност. Специално се акцентува върху липсата
на детски глъч и смях. Но този плаж им е необходим за освежаване на
стари връзки и зависимости и за създаване на нови: човек „да се ослуша,
понеже слънцето, морето и жегата правеха доста разговорчиви дори
другарите от ЦК” (АЕ 241).
„Мисълта, че трудещите се може би правят през свободното си
време каквото си искат, тревожи идеолозите на бита, защото Партията
иска да контролира гражданките и гражданите през цялото време на
живота им” (Брунбауер 2007: 252). Още през 1947 г. към
министерството на труда и социалните грижи се създава специален
отдел „Отдих и култура”, което, от една страна, е част от социалната
политика, финансирана от социалистическите предприятия (затова
трудът и почивката са тясно обвързани), от друга страна чрез
колективни занимания се поема функцията на моделиране на личната
сфера на всеки човек – свободното време (вж. Popova 2007: 115-117).
Пасажите в романа „Ангелски езици”, тематизиращи проблематиката за
свободното време в социалистическа България, налагат извода, че то не
е единствено грижа и избор на отделния човек, а има социализираща,
колективизираща, но и унифицираща идеологическа функция.
Неслучайно униформите учениците носят и извън училище, в
свободното си време (вж. АЕ 392).
Държавна сигурност се намесва в живота на “простосмъртните”,
но и на партийните функционери. Следенето на „врага” с партиен билет
е част от стратегията на тоталния контрол. След като достигат слухове
за връзката на другаря Младенов с проститутката Изабела, службите се
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намесват и кариерата налага жертва от страна на героя, което променя
изцяло философията му на живот: да черпи с пълни шепи от
позволените и непозволените неща. Свикнал той да „сразява”, да удря
своите опоненти, сега той е „удареният” (вж. АЕ 326).
Доказателство, че страхът ръководи всички действия на хората в
условията на диктатура е фактът, че тайната за бягството отвъд
Желязната завеса се пази дори от близките – майка, сестри, роднини,
тъй като структурите на Държавна сигурност проникват и в найличното пространство: „Стените се сдобиха с уши и много хора бяха
откарвани с камиони като добитък в най-забутаните пасища. Всеки
можеше да бъде враг на народа… Исоп и Младен разпалено
разкритикуваха на едно събрание новата линия на партията. Още на
другата сутрин те седяха… в един камион” (С 56). Интернирането в
дълбоката провинция и обявяването за народен враг е резултатът от
повсеместното дебнене, следене, подслушване. Аактивната чистка се
провежда под циничния надслов, цитат от Дзержински: „Трябват ни
хора с горещи сърца и чисти ръце”. Прочистват се всякакви неудобни
хора и партии. Партийният плурализъм, който просъществува няколко
години след 1944 г., много скоро е ревизиран с убийството на Никола
Петков и асимилирането на Земеделския съюз в „клон“ на
комунистическата партия: „Един клон, един израстък без корен” (АЕ
81). Диктатурата върви по естествения си път на експроприирането и
екзекутирането на личности и партии, път на едномислие и
безалтернативност. Като „индулгенции” за спасяване от „камионите” и
лагерите могат да послужат героичното минало на семейството и
жертвите, дадени от него (в Септемврийското въстание, сраженията
край Драва, Съпротивата и т. н.). Така Станой изкупва живота на сина
си Младен и приятеля му Исоп – с избити зъби и насинено лице те все
пак избягват лагерите на смъртта (АЕ 82).
Страхът е основен инструмент в просъществуване на системата
не само сред „поданиците”, но и сред сатрапите. „Сталин здравата го е
било страх от летене. Качвал се е на самолет един-единствен път,
екскортиран от четири изтребителя, вкопчен в креслото и бял като
тебешир” (А 80). Потвърждение на тази теза е цялостното поведение на
Йордан Апостолов – жесток към слабите и страхлив, сервилен и подло
отмъстителен към силните на деня.
В контекста на цензурата (външна и вътрешна) е поставен и
методът на социалистическия реализъм (като „отражение на
действителността“). Той е обявен за водещ метод в изкуството, с което
държавата демонстрира открита намеса в областта на културата.
Положителният герой е задължителен, както и ясно очертаният външен
и вътрешен враг. Героичното е неотменима част на всяка тоталитарна
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култура, то е свързано с култа към монументалността в строителството
на паметници и в архитектурата въобще – основен мотив в романа на
Левичаров, с позоваването на народа („в името на народа“), с търсенето
на врага (вж. Günther 1993: 6 и сл.) – основни мотиви в романите на
Троянов и Динев. Позоваването на народа във всички тоталитарни
култури на пръв поглед създава впечатление за нещо естествено,
разбираемо, просто и ясно, за здрав разум, но всъщност е търсене на
легитимация, която не е дадена от същия този народ (вж. Günther 1993:
196). Фалшивата героика на настоящето и компенсаторното позоваване
на дълголетната героична история е червената нишка, преминаваща
през фабулата на трите изследвани произведения – контрапункт спрямо
принципа на социалистическия реализъм. Положителният герой в тях е
паметта за близкото минало и неговото преосмисляне в перспективата
на едно несветло бъдеще в посткомунистическа България.
Наред с идеологизирането на културата и изкуството, в
литературните текстове косвено се прокарва внушението, че властта при
социализма финансира изключително последователно културните
занимания на гражданите, като например художествени състави в
читалищата, стимулира книгоразпространението чрез достъпни цени,
развива масовата култура, т. е. създава „културни навици”, нещо, което
е съществен дефицит в последващи етапи от социалното развитие в
България. Мимоходом се признават определени постижения на
социалистическия начин на живот – например на фона на
обезпокоителния брой на нечетящите днес Динев демонстрира
приоритета на книгите и домашните библиотеки чрез героинята си
Марина, чиято утеха е четенето, компенсиращо отчуждеността в
семейството и контрола от страна на държавата: „Утеха в тези тежки
години ѝ бяха само децата и книгите. Марина четеше непрекъснато.
Беше се абонирала за всички издания на поредицата „Световна
класика", а щом видеше опашка пред някоя книжарница, се нареждаше,
без да се замисли” (АЕ 299 и сл). Този пасаж извиква в съзнанието на
читателя позабравени феномени: опашка пред книжарница, книгата
като част от всеобщия дефицит при социализма, потребност от книгата.
Подобно на Марина, за героинята на Троянов Яна книгите и изкуството
като цяло
са начинът да преодолее еднообразието на
социалистическото ежедневие.
Песимистичната визия за България е свързана с тематизираната
от тримата автори „фасадна демокрация”, установила се след 1989 г.,
отново в името на народа (вж. Троянов: КВ): при завръщането си в
България Алекс и Бай Дан от романа на Троянов съзират на границата
предизборен плакат на същия партиен функционер, който ръководи
полицейската хайка при претърсването на къщата след бягството на
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семейството на Запад. Примерът е показателен за многократно
визираната в четирите анализирани текста липса на промяна в много
области на социалния и политически живот в постсоциалистическа
България.
Извод: От една страна, повсеместни са опитите идеологически да
се навлезе в личната сфера, включително в интимния живот на
гражданите; от друга страна, опитите за моделиране на личния живот по
правилата на идеологемите не успяват докрай. Примерите и формите на
съпротива, тематизирани от Троянов, Динев и Левичаров, са различни,
това, което доминира, е вътрешната емиграция на героите в свой
автономен, често имагинерен свят.
Социалистическо възпитание
Основните цели на социалистическото възпитание пропагандата
формулира с обозначенията всестранно и многостранно развита
личност.
Искаше да направи сина си многостранно развита личност. Същото
правеше и партията с пролетариата. Онова, което можеше партията, го
можеше и Йордан. Неслучайно той беше стоманеният меч на
пролетарската революция. Искаше да възпитава стоманени деца (АЕ
268).

Героят на Динев Йордан Апостолов с неговата „не особено
многопластова същност” се чувства „призван” да изгражда от децата си
многостранно развити личности: авторът персифлира това клише,
представяйки възпитанието на децата като комбинация от обиди
(„мамино детенце”, „разглезен слабак”), забрани (една седмица без
телевизия) (АЕ 277 и сл.) и психически натиск – трябва да плуваш,
трябва да караш ски и колело, трябва да се самоотбраняваш – това са
императивите на бащата възпитател, които на моменти преминават в
терор, например чрез задължителния студен душ в банята (АЕ 271 и
сл.). Картината добива комичен нюанс, когато се оказва, че у Йордан
липсват всички тези способности, на които учи децата си (АЕ 268).
Освен това на начина на изграждане на многостранно развити личности
му липсва именно многостранността: не може да се очаква кой знае
какво от човек като Йордан, наизустил няколко претенциозни цитата,
които употребява не на място (АЕ 272). Подходите му към децата са
подобни на подходите към арестантите, с които той взаимодейства в
милиционерското си амплоа. Мотивът „да получиш от умрял писмо” е
доразвиван и повтарян в романа дълго след конкретния повод за това
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изказване на Марина по отношение на педагогическите способности на
съпруга ѝ. Чрез двете деца Светльо и приятеля му Сашко
проблематиката за възпитанието на подрастващите се пренася в топоса
на гробищния парк, където децата чакат някой мъртвец да им пише от
отвъдното. Така мотивът „писмо от умрял” се превръща в синоним на
всички утопии, които предлага идеологията на тоталитарната държава.
Своеобразна кулминация в този аспект отбелязва посещението на
Светльовия клас в мавзолея, при „другаря Димитров” – „…найизвестния мъртвец в страната, да получиш писмо от него, щеше да е
страхотно. И оттогава Светльо тайно закопня за това. Но писмо все не
идваше и не идваше, понеже другарят Димитров, вероятно дори и
мъртъв, бе много зает” (АЕ 281).
Убеждението на Йордан, че строгото възпитание е продиктувано
от обич към децата, се оказва празнословие, свидетелство за което е
епизодът със състезанието с велосипеди. Лишил се от победата, за да
помогне на паднало дете, Светльо бива осмян и наруган. Тук Динев
визира изобщо феномена социалистическо състезание, в което, в унисон
с политическото противопоставяне, всички са ти не просто конкуренти,
а противници, врагове; в състезанието не действат правилата на играта,
победата е достатъчно основание да се приложат всички средства на
всяка цена. По този начин олимпийският принцип метаморфозира в
своята противоположност: не участието е важно, важна е единствено
победата.
Алтернатива на силовите методи на Йордан предлага
семейството на съпругата му Марина, принадлежащо към т. нар.
социалистическа интелигенция. Дядото Огнян, представител на
академичната общност, учи Светльо на буквите, използвайки играта
като възпитателен метод. Играта като важна съставна част от
идентичността на човека е основен мотив в романа на Троянов; тя е
онзи неотменим фактор, който формира човека, предизвиква неговото
въображение, стимулира креативността му и с това оформя житейската
му философия. На принципа на играта като възпитателен метод Динев
противопоставя идеологическото възпитание със символи като портрета
на Тодор Живков на стената в класната стая, чрез влиянието на
масовите организации от най-ранно детство, чрез бремето на историята,
което се стоварва върху крехките детски рамене. Динев, подобно на
Троянов и Левичаров, също проблематизира субсумирането на
далечната славна българска история под идеологическата шапка на
тоталитарния режим: „Чавдар, чието име носеше организацията, е бил
войвода на хайдутите и се е борил срещу турците” (АЕ 275).
Парадоксалността и необозримостта на ситуацията, в която
изпадат подрастващите, присвоени от масовите организации на
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чавдарчетата, пионерите и комсомолците, Динев пародира с
прословутия поздрав „Бъди готов” – „Винаги готов”: „Ала за какво
трябваше да е винаги готов, на Светльо не му стана ясно” (АЕ 276).
Поздравът има формата на ритуално вричане, което подобно на
сектантски култ те обрича на нещо, в което трябва да вярваш.
Контекстът на поздрава подсказва, че онова, в което безрезервно трябва
да се вярва, не е някакъв идеал, а партията, мистично придобила
стойността на религия.
В концепта възпитание на подрастващите Динев включва и
компоненти като стоманата и желязото, любими сравнения в
идеологическата пропаганда на комунизма. Епитетите стоманен,
железен се свързват в българския език с обозначения като характер,
воля, нерви. (Съвременнният немскоезичен читател асоциира стомана и
желязо с явления от историята на Германия – в спектъра от пруския
абсолютизъм
и
милитаризъм
(вилхелминизма)
през
националсоциализма и католицизма (прословутите католически
пансиони) до прочутите заводи за стомана „Круп“. Конотациите на
стомана и желязо в немския културен контекст рядко се свързват с
понятия, отнасящи се до възпитателния процес.) Сарказмът на Динев
достига връхната си точка в конструкцията „деца от стомана”, която не
се вмества в речника дори на най-усърдните пропагандатори на
социалистическата идея за възпитание. Стоманата се идентифицира в
романа с личностното развитие (сила на волята, ума и духа, сила на
характера) и се съотнася не само с възпитанието на подрастващите, но и
с превъзпитанието на възрастните: „Същото правеше и партията с
пролетариата” (АЕ 268). Метафорите стомана и желязо се употребяват
в случаите, когато трябва да се докаже твърдостта и непоклатимостта на
системата и на отделните нейни поддръжници, които са като „стоманен
меч на пролетарската революция”. Нещо повече, в духа на „Как се
каляваше стоманата” цитираните метафори придобиват свръхчовешки
измерения. Подобна конотация се открива и във фразата „не човек, а
желязо” (Веселин Андреев: „Балада за комуниста“), описваща
истинския комунист. Силата на метафорите има своята производствена
основа в реалността: стоманодобивната промишленост е символ на
модерното развитие, а металургичният комбинат „Кремиковци“ е
емблема на преуспялата социалистическата икономика, нейн приоритет
и нейна гордост.31 Фундаментите на социалистическото развитие –
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Впрочем множество нововъзникнали градове в Източна Европа през
социалистическия период се свързват именно със стоманолеярната промишленост –
Магнитогорск в СССР, Нова Хута в Полша, Сталинщат/ Айзенхютенщат в ГДР,
Сталинварош/ Дунайварош в Унгария (вж. Брунбауер 2007: 139).
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стоманодобивната промишленост и строителството – напускат сферата
на материалното и преминават в менталната сфера: стоманата, желязото
и бетонът „влизат в главите” (Ангелова 2012: 234), за да се превърнат в
стоманобетонна опора на системата.32
Редът, следван от Йордан Апостолов в рамките на служебните му
задължения като милиционер, който за него олицетворява пълноценния
начин на работа, липсва в семейството му – той губи контрол върху
децата си. Динев по литературен път съхранява семейството като
територия на бунта, в конкретния случай на неосъзнатия бунт на
младите не само срещу тероризиращия ги баща, но и срещу терора на
режима, чийто представител е бащата. Особено парадоксално звучи в
случая известното правило за важността на първите седем години от
живота на човека: „Най-важни за възпитанието на децата са първите
седем години, после обществото ще се грижи за тях… Нашите деца
трябва да станат пълноценни членове на обществото…” (АЕ 292). Това
става в поредицата от предначертани етапи, които неотменно
присъстват в биографията на социалистическия гражданин: чавдарски,
пионерски, комсомолски, евентуално партиен, винаги под „зоркото
око” на партията държава и майка.
Възпитанието в семейството на Йордан следва методологията на
неговото лично поведение спрямо другите в службата и в обществото:
на дъщерята се „заповядва”, тя трябва да стои мирно, да не мърда от
мястото си и да слуша (АЕ 38); физическото насилие също е в реда на
нещата (АЕ 311). Сексизмът също е в унисон с мисленето на Йордан –
дъщерята е необходимото зло, което се е родило първо (сексистко е
отношението му към съпругата Марина); важното дете е момчето, което
въплъщава продължаването на рода. Но не това е решаващият аргумент
в желанието за наследник. Идеята за естествената приемственост и
възпроизводството на рода е ярко оцветена идеологически, но в тесните
личностни рамки на личната корист и желанието за реванш и мъст: „Ти
си моята гордост – говореше той, голям човек ще стане от теб, по-голям
от Младенов, по-голям от всички младеновци. И тогава ще ги научиш
ти тях. Точно така ще стане. Чуваш ли ме, сине. Така ще стане… ще им
вземеш страха на всички Младеновци” (АЕ 62, 141). Съдбата на сина в
желанията на Йордан е проектирана като контрапункт на собствената
му безпомощност и малоценност.
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Речта на Т. Живков при откриването на металургичния комбинат „Кремиковци“
(вж. Работническо дело от 6. 11. 1963) потвърждава свръхдетерминираността на
предприятието преди всичко като обект на престиж и пропаганда, като производство
заради производството.
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„Не искам да ставаш отмъстителен като баща си… Не искам да
бъдеш като баща си” (АЕ 316) – е завещанието на майката на Младен
Златка към внука Искрен. Две философии се сблъскват в романа в
отношенията между поколенията. Бащата и майката на Искрен, заети с
кариерата си, практически нямат отношение към възпитанието на сина
си и вместо към детето любовта на единия отива при публиката в
театралната зала, а на другия – при проститутката (вж. АЕ 318).
Същевременно за баба Златка поколението на сина ѝ е изгубило найважното – смисъла да живееш за другите. Смисълът да живееш за
другите е поставен в контекста на преходността – гробището, където тя
редовно ходи с Искрен при починалия си съпруг и оставя на гробарите
шише хубава ракия. Динев недвусмислено разграничава в ценностно
отношение поколенията на Златка и на сина ѝ Младен. Първото е
възпитано в предвоенните години и носи в себе си предприемаческия
дух на времето и патриархалното възпитание, второто се е изгубило
сред утопични идеали и цели, заменяйки предприемачеството с
кариеризъм, загубвайки в крайна сметка всякаква перспектива (вж.
също Троянов, епизода с врачката). За това поколение ценностите се
изчерпват с конюнктурна власт и страхопочитание от страна на
„низшестоящите” (всички учители на Искрен се страхуват от баща му).
Не родителите, а поколението на бабите и дядовците е моралният
нивелир на Искрен. В условията на социалистическото семейство, в
което много често поколенията съжителстват в един дом, подобни
съотношения между поколенията са типични.
В романа на Левичаров патриархалното възпитание се
демонстрира чрез всеобщата априорна любов към майката в образа на
Румен Апостолов: за никоя майка не бива да се говори лошо, важно е да
се обича собствената майка, несъпоставима с ничия друга (А 76).
Мълчанието на героините на Левичаров относно тяхната майка,
резервираното им отношение към нея някак уязвява българското
чувство към тази семейна институция, която по никакъв начин не може
да бъде поставяна под въпрос.
Децата в никакъв случай не трябва да бъдат разглезвани (вж.
Пешева 1965: 126) – много често под този израз се разбира, че на децата
не бива да се показва, че са обичани, децата се целуват само когато спят.
В този смисъл действат героят на Динев Йордан и семейство
Младенови, избягвайки да показват любовта си към своите наследници.
Приоритет за тях е презадоволяването с материални блага. На този фон
е красноречиво разминаването между думи и дела в сравнението с
проститутката Изабела: Майката „някога му бе обещала да му даде
цялата си любов“; Изабела „му бе дала цялата си любов, без нищо да
обещава” (АЕ 349). Изабела и Надарения (фигура от ъндърграунда) със
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своя житейски опит са далеч по-ангажирани с Искрен, отколкото
собствените му егоцентрични родители: „баща му в целия си живот не
бе прекарал с него дори приблизително толкова време, колкото
Надарения през тия два месеца и половина” (АЕ 355). Резултатът е, че
единственото, от което се нуждае Искрен, са парите и името на
високопоставения баща: вълшебната фраза „Аз съм синът на другаря
Младен Младенов” кара полицаите да козируват пред него и цялата му
компания. Освен тази фраза и парите нищо, свързано с бащата, не се
появява в съзнателния му живот. И той мечтае за деня, когато „нямаше
да се нуждае дори от тях” (АЕ 365); “Ще ми се да съм някой друг, да
имам друг дом, други родители и друго име” (АЕ 419).
В контекста на възпитанието Динев въвежда и мотива за
приятелството. То също е проблематично и трудно постижимо за
Искрен. Много бързо той осъзнава защо учителите му се „подмазват“ и
все го хвалят, защо всички деца искат да са му приятели: заради
„хубавите му скъпи играчки или заради баща му, или защото просто у
тях можеха да опитат неща, които ги нямаше по магазините” (АЕ 317).
Когато заменя „лицемерите” с истинските приятели – „един заекваше,
друг беше кривоглед, трети имаше заешка уста”, майка му загрижено
пита дали няма други приятели (без дефекти, нормални) и пророкува:
„С това добро сърце хич няма да ти е лесно” (АЕ 319).
Част от възпитанието на младото поколение се осъществява на
площада в театрално подготвените манифестации, представени в
отделни епизоди от романите на Троянов и Динев. Пасажите
демонстрират т. нар. „насилствено хармонизиране”, театрализирането
на живота чрез помпозни манифестации и тържества. Тази
псевдохармония в социалистическата действителност Троянов и Динев
асоциират със захаросване, подсладяване и бутафория. Манифестациите
пред елита на държавата и партията съдържат всички атрибути от
театралния декор – сцена, декори, картини, музикални и светлинни
ефекти, илюминации, речи; знамена, лозунги, плакати, скулптури по
тържествено украсените площади и улици показно демонстрират
комунистически символи и скриват безутешната сивота на
социалистическите градове. Волята на режисьорите на театралния
спектакъл е да се покаже единството между Партията и народа, но
инсценировката показва друго – Партията е на пиедестала (подиума),
народът е в ниското. Вместо единство се демонстрира субординация и
ясна разграничителна линия. Всеки детайл от драматургията е нареден
отгоре, строго планиран и контролиран, нищо не е оставено на волята на
случайността – оттук и липсата на спонтанност и истинско
въодушевление. Участието е по принуда; то е досадно задължение,
което формално се изпълнява.
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В подобна тоналност са представени емоциите, които събужда
споменът за многократните ученически посещения на „долината, в
която някога една хайдушка чета издебнала билюк еничари и ги
изтрепала“. „…храстите сигурно бяха оглушели от десетилетните
хвалебствия на преславното минало. Тичай на пръсти, иначе ще чуеш
как пукат костите, прошепна Боро” (С 35). Иронията на Троянов тук е
насочена не към съхраняването на културната памет (говоренето за
миналото), а към начините и методите на оглушителното ѝ натрапване в
крехката детска възраст, когато говоренето за еничарски кланета
изисква особена чувствителност, за да не те преследва цял живот
кошмарът на оглушелите храсти и на пукащите кости. „Мероприятия”
от този тип и тяхната десетилетна повторяемост са почти единственият
начин за съхраняване на историческата и културната памет у младите
поколения. На този фон приказното, фантастичното, мистичното в
литературата се отричат като „буржоазни”, декадентски отживелици
(вж. Умленски 1951: 5 и сл.). Приказното се ограничава с „чудесата на
комунизма”, възпети от поети като Асен Босев, Ангел Каралийчев
(създатели на политическата приказка), Никола Фурнаджиев, Николай
Зидаров, Михаил Лъкатник, Христо Радевски (вж. Chranova 2006: 179190)33.
Литературното внушение в романите на Троянов и Динев е за
безспорната липса на свобода и избор. Алегорията за отсъстващите
права на личността в социалистическото общество е създадена в
контекста на инфантилизирането на общността. Инфантилното
соцобщество подобно на дете (Светльо) е напъхано в един ъгъл,
заобиколено от решетки като в проходилка и на части, по лъжичка му се
подават разни „вкусотии”, главно „гумени” (захаросани ерзацистини) и
малки свободи във вид на дрънкалки-залъгалки, които вдигат много
шум и са безопасни за спокойствието на властта, играеща ролята на
обществен настойник и опекун. До определена възраст детето-общество
33

„Постановление на ЦК на БКП за състоянието и задачите на детската
литература” от 1953 г. ѝ вменява като приоритет отразяването на „героичните борби
на трудещите се под ръководството на Партията за освобождение от
капиталистическото робство” (Постановление 1953: 2). Тъкмо обратното е записано в
закон от 1920 г.: „Не се допускат детски книги и списания с открита и груба партийна
насоченост, с което в децата да се насаждат неравенство, омраза, нетолерантност и
маргинализиране на различни обществени слоеве” (Закон 1920: 2). Към задължителния
канон на цели поколения ученици по време на социализма в България се числи „Воля”
от Митко Горчивкин, където могат да се прочетат натуралистичните описания на две
детски ръце, откъснати от играчки, подхвърлени от „лошите“ капиталисти. Един от
разказите в сборника „Аз живях социализма: 171 лични истории” тематизира тази
„педагогика на ужасите” (Gospodinov 2006: 440).
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се задоволява с играчките-симулации като все още гледа през решетките
онези по-скъпи неща, хубави, но недостъпни. Понякога през решетките
се подават „бръмбари, мухи и умрели оси, един път даже червей” (АЕ
140 и сл.) и тогава идва противодействието – когато някой е натикан в
ъгъла, той няма друг изход освен да се съпротивлява чрез говорене и
по-рядко чрез действие.
Накратко: В социалистическото възпитание на подрастващи и
възрастни доминират механизмите на унифицирането и контрола.
Изключително право на Партията е да задава „правилните”,
неподлежащи на дискусия насоки. Всички отклонения от тези насоки се
етикетират като „вражеска подривна дейност”, като провинение,
изходът от което е „осъзнаването” му и връщането в „правия” път (вж.
също Wolf 2009: 116). Наред с традиционни ценности (доколкото те са
запазени от режима) като уважение към възрастните поколения,
почитане на историята и нейните авторитети, на традициите и обичаите,
респект към семейството, почит към образование, култура и просвета,
патриотизъм, идеологията на комунизма оставя своя отпечатък в
съзнанието и манталитета на подрастващи и възрастни, превръщайки
възпитанието от процес на социализация в политическа стратегия за
легитимиране на властта на режима. Посочените по-горе литературни
примери са част от доказателствата в тази посока.
Труд, казарма, бит
Социалистическият труд
Склонността към героизиране е според Мария Тодорова белег на
балканския манталитет, но и следствие от патетизирането на живота в
годините на тоталитарната държава (вж. Todorova 2002: 486).
Комбинирането на героизма с труда е основен постулат в идеологията
на режима. Традиционно трудът се свързва исторически с ценностната
система на една общност (трудолюбие, усърдие, упоритост,
креативност), която създава човешката цивилизация, и генеалогично с
потребността на човека, трудейки се, да създава материални и духовни
стойности. Комунистическата пропаганда извежда феномена труд от
естествената му среда на основна човешка ценност, потребност,
предпоставка за социализация и просперитет и го превръща в героичен
акт (герой на социалистическия труд е званието, което получават
отличилите се труженици на социализма) по пътя към т. нар.
хармонично развита личност (вж. Popova 2007: 115; Ангелов 1984: 116).
Основанията за това могат да се търсят в две посоки: в масовите
трудови акции като построяването на цели градове (Димитровград у
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Динев) с доброволен, безвъзмезден труд (бригадирското движение),
който граничи с човешки поносимото, що се отнася до условията на
труд и се разминава икономически с естеството на наемния труд, който
се заплаща. Другата причина за издигането на труда в ранг на подвиг е
липсата на стимули за работа поради уравниловката, която поставя
кадърни и некадърни, усърдни и лениви на едно ниво в заплащането и в
обществената йерархия. Освен това трудът, особено тежкият физически
труд, наивно-сантиментално бива обявен за празник – трудейки се,
бригадирите пеят борчески песни, радват се, смеят се. Подобно
отношение към физическия труд недвусмислено издава пропагандна
цел.
Героичното е институциализирано чрез закон и управлявано от
държавата чрез раздаване на званията „герой на социалистическия
труд“, „герой на НРБ“, „герой от войната“, „герой партизанин“.
Званията носят след себе си не само слава, но и привилегии и премии.
Премирането на героичното рано или късно подкопава идеалния му
характер и го комерсиализира. Налице е регулирано от държавата,
бюрократично производство на герои. Най-важното в случая е
масовизирането на явлението в противовес на същността на героизма
като нещо трудно достижимо. Героят обикновено е самотен, той се
издига над масата (вж. Günther 1993: 155 и сл.). Чрез масовизацията на
явлението се обезсмисля, девалвира разбирането за героизма като
изключителна способност и заслуга. Масовизирането на явлението се
подпомага от стремежа и повелята всеки да се идентифицира с него, да
му подражава. Мултиплицирането на пангероизма води до
инфантилизиране, до прекъсване на процеса на узряване на личността.
Неслучайно героите са все синове, които следват примера, съветите,
напътствията на своите бащи водачи и след „извършен героизъм” се
чувстват задължени да се отчитат пред тях (вж. Günther 1993: 181). Тук
е мястото да се обърне внимание на парадокса между стремежа на
тоталитарния режим да произвежда герои като знак за изключителните
достойнства на тази обществена система и за възможностите за
развитие на отделния човек. Така обаче се задейства и рефлексът на
масовката, на унификацията – защо някой да стои по-високо от другите.
По този начин изключителното не може да устои на принципа за
уравниловка, в резултат на което се получава конвейерното
производство на герои и заслужили хора. Това особено проличава в
раздаването на звания в сферата на изкуството, където има не само
удостояване със звания за заслуги, но и раздаване на звания на верни на
режима творци.
Трудовият героизъм и преизпълнението на трудови норми са
симптоми за свръхчовешките, ирационалните измерения на
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социалистическия труд. Трудовият герой е „мъченик” до такава степен,
че неговите подвизи трудно се поддават на поетизиране и
романтизиране, но затова пък успешно се разпространяват чрез
масмедиите (вж. Günther 1993: 167). Липсата на героизъм в буржоазното
общество впрочем се критикува еднакво силно както от
комунистическата, така и от националсоциалистическата идеология (вж.
Günther 1993: 175).
В аспекта на трудовия героизъм в романа на Динев и особено
детайлно в литературните репортажи на Илия Троянов специално е
тематизиран „челният съветски опит“. Разказвачът на Динев предлага
алтернативен вариант за печелившо предприятие с пазарни механизми в
условията на социализма: Директорът на ЗЗУ „беше следвал в Америка
и имаше много контакти и… постоянни поръчки…при средна надница
от пет лева в страната, неговите работници получаваха от десет до
двайсет лева. Разбира се, той самият беше прибрал доста пари, но на кой
му пука, след като и работниците бяха доволни и лека-полека си
възвръщаха вярата в комунизма. Да, ама на партията не ѝ харесваше тая
новопридобита с американска помощ вяра. Махнаха директора, даже се
говореше, че го окошарили. Това било лошо за завода, понеже… бизнес
партньорите …прекратили преговорите, отказали се от всякакви
договори и си заминали” (АЕ 500). В изкуството и науката българите
също се учат от челния опит на съветските другари. И всичко, което
прилича на Рамбо, било то във филм, или в скулптура, нищо не струва,
макар че всички, от командира до последния новобранец в казармата
гледат с удоволствие този филм и несъмнено подражават на героя (АЕ
495 и сл.).
Мотивът за тоталната заетост на социалистическия трудов пазар
и липсата на безработица също е загатнат: „Трябва бързо да си намерим
работа. Тия тъпанари комунистите преследват хората без работа като
престъпници” (АЕ 497). Шляенето и седенето в работно време по
кафенетата е осъдително, дори наказуемо чрез въведената през 1946 г.
„принудителна мобилизация” за нетрудоустроени (вж. Popova 2007:
117). Друг въпрос е как се уплътнява работното време: пример за това е
абсурдният дневен ред в работния ден на партийния функционер
Младенов, изпълнен с умозрителни вглеждания в скъпия кожен тефтер,
със самодоволно седене в удобното кожено кресло и с внезапни
проверки с цел назидание на „непослушните“ директори на заводи.
Социалната сигурност (работно място за всеки), гарантирана в
социалистическия период, е част от социалния статут – човек извън
системата на трудовите отношения се смята за „асоциален”, което
героят на Динев визира с репликата, изразяваща страховете от социално
декласиране. Повсеместната трудова заетост прави безработицата
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невъзможна, което е положително в социален аспект, но отсъстват
всякакви стимули за конкуренция и утвърждаване на професионализма
като принцип за заемане на определена позиция. Тъй като всички, без
изключение, трябва да бъдат участници в трудовия процес, най-отгоре
са лоялните към режима, което не изключва непременно професионални
качества. Именно това предопределя формирането на специфична
трудовата философия у голяма част от трудещите се: „…няма смисъл да
си даваме зор. Да си седим тук… Така и така заплатата ни си тече” (АЕ
501).
Темата за опазването на околната среда и огромните поражения,
нанесени на природата от модернизирането на държавата чрез
индустриализацията (особено в сферата на металообработването и
химическата промишленост) при липса на инвестиции в пречиствателни
съоръжения е обстойно разгърната от Илия Троянов в литературните
му репортажи: „Почти всички работници страдат от професионални
заболявания, оловно съдържание в кръвта… много често имаме
отравяния с кадмий. Медицински прегледи извън завода не се
признават. Профсъюзите не предприемат нищо по този въпрос” (КВ
219). През деня се имитират подобрения на средата, а всичко, което е
отровно, нарочно се изпуска през нощта. „Всеки се страхува да не
загуби мястото си, затова всеки мълчи. Само когато сме помежду си, се
оплакваме и псуваме” (КВ 220). Стачките са плахи, а и няма кой да ги
поведе, профсъюзите изпълняват декоративна функция, водачите им са
част от номенклатурата със всички полагащи се привилегии,
следователно те нямат никаква мотивация да променят статуквото,
защото това би променило личния им статус (вж. КВ 224). Бутафорията
се представя за истина, при посещение на министъра е в ход илюзията
„правим се на екологични”, преустановява се горенето, всичко се
отразява от партийни медии, други в страната няма, а външни не се
допускат (вж. КВ 221). Не само работещите, но и техните семейства са
потърпевши: „…жилищните блокове на работниците са построени
непосредствено до завода. На това му се казваше социалистическа
грижа. С тези фабрики бе обезлюдено населението на съседните села”
(КВ 228). Индустриализацията създава демографски и екологичен
проблем: „Градът почерня, не преувеличавам, почерня от пушилката.
Който излезеше с бяла риза, се връщаше вкъщи с черна“ (КВ 229).
Последиците от работата в цехове без вентилация са
катастрофални: „Обществена тайна е, че в някои крупни комбинати
средната продължителност на живота е 55 години” (КВ 222). Условията
не се променят съществено и в посткомунистическа България:
„Единствената разлика от преди сто години е, че ползваме барути, че
шахтите са електрифицирани. Копаем въглищата на ръка… Дирекцията
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няма интерес да подобри работните условия. Всяка година в мината
умират много мъже” (КВ 224).34
Неефективност на гигантите в икономиката (техническа
изостаналост, високо електро- и водопотребление, екологично
необезпечени заводи), липса на пазари след разпадането на СИВ и
отсъствие на малки и средни предприятия – гръбнака на всяка добра
икономика – са други проблеми, засегнати от Троянов в „Кучешки
времена” (КВ 202). Модернизацията на обществото се изразява в
индустриална експанзия (вж. Знеполски 2008: 321 и сл.), в развитие на
тежката промишленост по съветски образец, въпреки че традиционно
България е аграрна държава с много добри дадености за възход на
селското стопанство – според Троянов тя е в състояние да изхрани
Балканите.
В романа на Левичаров металургичният гигант „Кремиковци“,
икономическата и пропагандна емблема на социализма, е представен
като символ на българо-съветската дружба и като основен „отровител”
на въздуха около българската столица. В литературните репортажи на
Троянов „Кремиковци“ присъства главно с политико-идеологическото
си значение, а не с икономическата си ефективност – става дума не за
реализирането на икономическа програма (много скоро се оказва, че
липсват както суровинни, така и човешки ресурси и трябва да бъдат
внасяни от СССР), а за създаването на нова социална идентичност и
съпричастност, която да демонстрира новия социалистически начин на
живот. Мегаломанията в построяването на металургичния „гигант” е
сравнима с тематизираната от Левичаров гигантомания в представянето
на историческото наследство на България. Троянов се спира главно на
идеологическата страна на символа „Кремиковци“. Въпреки доказаната
си икономическа неефективност комбинатът е средство за
„подобряване” на класовия състав на столичното население, на което се
гледа с подозрение заради буржоазния му манталитет. Основна тема,
която отваря споменаването на комбината в романите и в литературните
репортажи е замърсяването на природата и на жизненото пространство
на българите. И не на последно място внушението на трите романа е за
липсата на коректив – гражданско общество, което обяснява
пасивността и незаинтересоваността на обществеността от това, което
се случва в икономиката и в пространството извън стените на дома.
Грижата за публичното пространство е занемарена въпреки
комунистическата идея за общност на собствеността, която явно не

34

Според Гюнтер Валраф „На дъното“ положението в Рурската област в Германия по
това време не е по-различно.
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стимулира нейното опазване, напротив, на нея се гледа като на
анонимна, ничия територия.
В контекста на трудовата заетост Левичаров сблъсква два
основни възгледа за т. нар. „социално подпомагане”, което в
социалистически план се идентифицира с преразпределението на
финансов ресурс, раздаване на пари на глава от населението, докато в
пазарен смисъл това означава учене как се правят пари, как се
увеличават доходи. Двата подхода се отъждествяват с двете страни на
максимата: Не раздавай риба, а научи някого как се лови риба. За хора
като героя на Левичаров Табаков раздаването на пари на калпак е
„идиотия” и няма нищо общо със социалното подпомагане и
солидарността (вж. А 222), нито с характера на пазарните
производствени отношения, които героят представлява.
Социализъм и привилегии
Принципът на „правоимащите” обстойно е коментиран у
Троянов и Динев – правоимащите не чакат за жилища, пазаруват в
специални магазини със западни стоки, за които обикновеният народ
само може да мечтае. Чрез играчките на Искрен и други луксозни
предмети и продукти литературно е въведена темата за ползването на
специално снабдяване, за достъпа до конвертируем ресурс, специална
почивна база и дори специално здравеопазване (правителствена болница
и досега има единствено в България), което демонстрира и сблъсъкът на
Младен и Йордан пред родилното отделение в романа на Динев. Михо,
казва Доротея, трябва да е благодарен на зет си Младен, на когото
дължи всичко (АЕ 261) – замяната на скапаната къща с апартамент,
работата си и възможността да краде, положението на дъщеря си, която
може да има главните роли в театъра и т. н. В сравнение с резиденциите
на Т. Живков (32 на брой) дворците на българските царе (3 на брой)
„приличат на бедни къщурки”. Разкошът и луксът обаче се прикриват „в
рамките на характерното притворство” като вид „публичен маскарад”.
Палатите на социализма са построени в стила на гигантоманията,
приличат по-скоро на мавзолеи, отколкото на жилищни сгради,
обзаведени са с „мраморни релефи”, с „огромни вани с позлатени
арматури”, подходящи за дворците на римските велможи. Сякаш цялата
неестественост и антропофобия е впрегнала сили, за да създаде подобен
екстериор и интериор (вж. КВ 181 и сл.).
„Връзките” засягат обществената, но и личната, нещо повече
интимната сфера. „Изборът” на съпруга след многото похождения,
инвентаризирани в номенклатурния кожен тефтер на партийния
секретар Младенов, е резултат и смесица от груба пресметливост,
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цинизъм и злоупотреба със служебно положение – най-доброто, което
се случва в интимната сфера на Младен е разгарянето на сексуални
страсти. Доротея, бъдещата съпруга, прилича на ловен трофей, който е
представителен, красив, млад, може лесно да бъде примамен поради
своята неопитност и с гордост да бъде показван, което е и целта на
брака. Тя е прекалено амбициозна, за да не се осланя на любовта,
„прекомерно бедна” (живее в кирпичена къща с баща алкохолик), за да
зависи от мъжа си и да е подчинена на волята му безпрекословно.
Механизмът на зависимостите, в случая по социален статус, действа
безотказно в тоталитарното общество, включително в интимната
семейна среда (С 112 и сл.). Доказателство за това са последвалата
кариера на Доротея като актриса и ролите, които тя получава след
телефонно позвъняване до директора на театъра (вж. АЕ 195 и сл.).
Механизмът на „връзките” е основополагащ принцип в
социалните взаимоотношения: Динев привежда многобройни примери
за това – учителката на Искрен по немски език, австрийка по произход,
обръща на детето на другаря Младенов специално внимание в
сравнение с другите деца, тъй като очаква от него съдействие за виза за
родината ѝ, а това в социалистическите условия е трудно да се постигне
без протекция (АЕ 203, 207). По време на социализма жилище не се
купува, не се наема, както е в нормалните общества, с жилище трябва да
се “уредиш”, както и с кола, и с ред други „тривиалности”. При всеобщ
дефицит на всякакви стоки и услуги връзките играят първостепенна
роля – Йордан показва служебната карта на милиционер и стая в
Поморие, и то с изглед към морето, веднага се намира (АЕ 164).
Условията на дефицит налагат специалното снабдяване на
номенклатурата – за болната Доротея веднага ще се доставят лекарства
от чужбина.
Към запазените територии на номенклатурата се числят и
определени специалности във висшите училища като специалността,
която следва Искрен – Международни икономически отношения.
Приоритет и същевременно привилегия за този контингент млади хора е
също освобождаването от нелеката казарма или алтернативната служба
като адютант при някой социалистически генерал (вж. АЕ 366). „Децата
ходели в елитни детски градини, училища, специални, често
чуждоезикови гимназии, независимо от оценките можели да следват
каквото пожелаят и да специализират в чужбина” (КВ 186).
Откровената кражба също е част от привилегиите на социалистическия
елит: Между 1982 и 1985 г. министърът на строителството беше дал
разрешение за построяване на огромни вили за Александър Лилов,
Огнян Дойнов и някои други властващи. По това време аз бях директор
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на една от участващите организации. Лилов получи вилата си съгласно
изискания си вкус: 1200 кв. м. жилищна площ, три етажа и мази на две
нива. Всичко струваше 650 000 лв., колкото струват 50 жилища. Лилов
обаче плати само 62 000 лв. Когато се кандидатира за нашия
избирателен район, аз публикувах този скандал в местната преса.
Лилов отговори, че било естествено един професор, една публична
личност да може да си изработи една вила през трудовия си живот (КВ
146 и сл.).

В случая фразите „изработвам си една вила” и през „трудовия
живот” изпадат семантично в своята противоположност, нямаща нищо
общо с почтен труд и заслужено възнаграждение. Примерът с Лилов
показва, че в социалистическото общество има един единствен канал за
признаване на социалното авансиране – партийната кариера. Равното
лишаване от средствата за производство – както се вижда – не отменя
неравенството в разпределението на жизнените блага (вж. Знеполски
2008: 291, 296).
Социализмът и контрабандата, част от темата за „привилегиите”
на властта, Троянов онагледява с пример за министъра на спорта
Лъчезар Аврамов, който натрупва голямо за тогавашните представи
състояние благодарение на контрабандата с лекарства, произвеждани в
България, пренасяни от елитни спортисти в съгласие с митническите
власти. Партийната върхушка е не само корумпирана, тя е корумпираща
надолу по веригата, осигурявайки чрез контрабанда липсващите в
Народната република финансови ресурси за премиите на елитните
спортисти, които официално получават единствено моралната награда
на „Герои на НРБ”. Корупцията се разкрива и влиза в съда единствено
поради появилата се завист в коридорите на властта. Осъдени са
изпълнителите, мулетата, спортистите, не „главата“. „Главата“ се издига
до външнотърговски министър – ярък пример за характерното за
режима санкциониране чрез повишаване в йерархията, типично за
механизмите, по които управленските пластове само се разместват, без
да бъдат отстранени от системата: „колкото повече крадял и лъжел,
толкова повече се изкачвал в партийната йерархия” (КВ 267) или
„Строгостта на закона достигаше само до съответното ниво на
собствения капитал, след което веднага се превръщаше в ласка. Така
беше във ВСИЧКИ СТРАНИ ПО СВЕТА” (АЕ 477 и сл.). Тук отново се
проявява свойственият за Динев и Троянов подход за поставяне на
българските характеристики в европейски и световен контекст.
Както контрабандата, така и каналите за наркотици не могат да
се реализират без участието на тайните служби, филиали на КГБ (вж.
КВ 274). Около три четвърти от хероина за Западна Европа и досега
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минава по балканската линия. С наркоканалите по времето на
социализма с един куршум се улучват два заека: хем се трови омразният
Запад, хем се трупа така необходимата валута (вж. КВ 273). Като всеки
челен опит и черноборсаджийството тръгва от Москва, където
„партийните големци се отдавали на престъпността с гигантомания,
отговаряща на скоростта на петилетните планове: хайверът, „черното
злато”, било опаковано в консервни кутии с етикети моркови, грах, боб,
които на Запад се превръщат в хайвер, като огромни мрежи от хора, от
рибарите
до
митничарите,
обслужват
престъпната
схема.
Корумпирането на всички по веригата става по ценоразпис – Троянов
привежда пример от управлението на небезизвестния Гайдар Алиев, в
което всяка една служба си има съответната цена, от главния прокурор
до директор на предприятие, механизъм, който в посткомунистическия
период се пренася успешно в купуването на депутатски мандати. Цената
на Гайдар-Алиевата „свобода да прави каквото си иска” са кораби с
диаманти, злато, хайвер, напитки, които се изпращат на върхушката в
Москва. В замяна на това Алиев е свободен да убива, да преследва, да
тормози противниците си, необезпокояван от никого. Когато Андропов
прави опит „да разчисти това разбойническо гнездо”, се проваля,
защото следствието стига до другарите от ЦК на КПСС. Следователите
биват уволнени заради престараване и своеволие и съответно повишени
за „компенсация“ в депутати в Думата (вж. КВ 268 и сл.). „Съждението
на Свети Августин, според когото всяка държава е разбойническа банда,
никъде не било доказано по-добре, отколкото в Съветския съюз и
неговите сателитни държави” (КВ 270). Докато в другите страни, където
също има корупция и организирана престъпност, тя е срещу държавните
принципи и органи, на Изток тя се зарежда с енергия директно от
държавата, което представлява вид легитимиране на мафията. В
източноевропейската версия тя бива толерирана, прикривана и дори
подкрепяна от държавата, нещо повече, двете структури са в симбиоза,
и това се доказва от многобройните случаи на съучастие на
правоохранителните органи в акции от другата страна на барикадата.
Държавата и мафията в случая са двете страни на един медал (вж. КВ
270 и сл.).
Малцинства
Мотивът за двоякото отношение на социалистическата държава
към малцинствата занимава Троянов и Динев. От една страна, те са
обект на повсеместна омраза, въпреки твърденията за добросъседство
между етносите, от друга страна, се визира ангажираността на партията
и държавата с тяхното образование и трудово възпитание, раздават им
208

се жилища, т. е. полагат се грижи за тяхната социална интеграция (вж.
АЕ 268).
В контекста на опита за асимилация на турското, а и на ромското
малцинство чрез смяна на имената с български, т. нар. възродителен
процес (самото наименование е циничен евфемизъм) се разглежда като
„прогресивна асимилация” (защото имало и „груба, реакционна,
шовинистична, империалистическа асимилация“). За основна цел на
възродителния процес се обявява създаването на „единна
комунистическа нация” около българския елемент. Националната
държава не предполага автономия на малцинствата, което не означава
непременно отнемане на културната им специфика (Реч на Т. Живков
пред ЦК на БКП, цит. по Брунбауер 2010: 494).
Динев представя темата за преименуването български граждани
от турски произход чрез образите на Младен Младенов и Йордан
Апостолов. През болестта на съпругата си Доротея Младен проглежда
за болестите на Партията – „сделките с оръжие и наркотици, понеже те
осигуряваха до голяма степен стандарта в страната, смяната на имената
на турците” (АЕ 366 и сл.). Последното идва в повече дори за един
комунист интернационалист, чийто първи приятел се казва Исоп. Динев
представя и другата гледна точка в паметта за събитията 1984–1985 г.:
част от партийната номенклатура, впрегната заедно със службите в
осъществяване на преименуването, открито говори срещу безумието
„възродителен процес“ – освен че отнема човешки права той злепоставя
нацията и е в ущърб дори на самата партия: „Младен шумно се
противопостави срещу тези мерки с цялата острота на езика си, с цялата
сила на ума си и с всички средства, с които разполагаше. За кратко,
много кратко, успя да окаже влияние, за кратко, много кратко, се
почувства отново щастлив и удовлетворен, както в младостта” (А 367).
Откъсът е показателен за безпомощността на подобна гледна точка, за
нейната пожелателност чрез честите повторения на определението „за
кратко”. Остро противопоставяне на този политически акт със
сигурност е имало, но само като маргинално явление, защото сценарият
на последствията е предвидим: „Но тогава дойде да го вземе някакъв
мъж, когото никога не бе виждал, и го покани в колата си. На едно тихо
място извън града и близо до реката колата спря” (А 367). Разговорът
между Младенов и сътрудника от ДС е показателен както за
идеологическата основа на политиката спрямо малцинствата, така и за
дълбинната същност на отношението на българина към турското
малцинство: „кой българин наистина обича турците?”. В
психологически план Динев поставя под въпрос обичта на българина
към турците, използвайки вечния исторически аргумент за петстотинте
години робство и позоваване на фолклора. По-важна обаче е утопичната
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идея за чист, „хомогенен народ”, за изглаждането на етническите
различия чрез образование и индустриализация, за създаването на
„единна социалистическа нация” (АЕ 368). Много често използвано
обяснение от страна на властите в социалистическа България за
неконформистко поведение (като на Младенов) е обяснението ad
hominem: Младенов има лични проблеми с болестта на жена си и затова
се държи неадекватно и нелоялно към политиката на партията – такъв е
анализът на службите относно протестния акт на партийния
функционер. Истинският проблем е подменен.
Младенов се опитва да протестира и бива смачкан.
„Посредственият ум” и „изкорубеното сърце” на Йордан Апостолов
обаче няма как да породят угризенията, които очевидно измъчват
Младен Младенов. Въпреки че възродителният процес не е в „обсега на
неговите трудови задължения”, той сам проявява инициатива в
почивните си дни, за да „да се отличи” в борбата срещу „реакционните
традиции” на турското малцинство, което ревниво пази обичаи и имена,
защото целта на „възродителите” е то да даде своя принос за „единна
социалистическа нация”, за „нов живот с ново българско-славянско
име”. Подобни пропагандни фрази се разпространяват в родното село на
героя, където „цялата работа беше свършена много бързо, за един ден, и
тъй като Йордан изпълни ролята си много убедително, всички в селото
започнаха да му викат Йордан Кръстител”. Закачката на Динев
продължава и в усилието на героя да преправи на сърп и чук
полумесеца, татуиран на ръката на Исмаил. Йордан се прибира вечерта
с чувството за добре свършена работа. Дори баща му партизанинът е
потресен:
Тая партия стана пълен боклук… Все съм знаел, че нямаш капка акъл,
ама че си паднал толкова ниско, ей това не съм очаквал… Вместо да си
гледаш почивните дни и да се занимаваш със сина си, си тръгнал да
караш хората насила да си сменят имената. Кой прави такива работи?
Как ще гледам утре хората в очите?... Права беше жена ти да те остави.
Ти си болен. Наистина си болен (АЕ 384 и сл.).

Другата гледна точка в колективната памет, контрапункт на
усърдието на Йордан по време на възродителния процес, се
олицетворява и от Светлин – той, подобно на Младенов, се срамува от
налудничавата идея насила да се сменят имената на българските турци и
индиректно диагностицира болестите на системата: шизофренния опит
за хегемонизиране на обществото чрез силов контрол върху традициите,
основани на етническия произход. Коментирана е и циничната теза за
същността на „голямата екскурзия“ на принудително изселените –
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българските турци „мечтаели” да живеят в прародината си Турция:
триста хиляди „мечтатели” се изселват (АЕ 431). Подсказан е и друг
оправдателен мотив на властта – „да намалеят опашките” пред
българските магазини (сякаш по силата на Сталиновия принцип – няма
човек, няма проблем).
Предубежденията на българите спрямо циганите, с които трябва
да делят една стая в имигрантския лагер Пелферино в романа на
Троянов, разкриват друг момент от отношението на българите към
чуждостта. В България (както и на много други места по света)
циганите са част от интракултурната чуждост и нерядко стават обект на
ксенофобски и националистически набези въпреки непрекъснатото
деклариране, че българите от време оно живеят в добросъседство с
турци и цигани. Социалните предразсъдъци спрямо циганите – „тежка
миризма” (С 86 и сл.) – ясно се очертават и мотивират изолирането от
тях. Според коментара на Богдан никое мнозинство не може или не иска
да си представи, че потиска малцинствата, винаги се твърди обратното –
малцинствата пречат на мнозинството в крайна сметка. Самият Богдан
избира като принцип взаимодействието – двете страни „трябва да
направят нещо” (С 86). Мисловното клише, че другите трябва да се
нагодят към „стандарта”, а не „стандартът” към другите, издига стени
между културите.
Вземайки повод от епизода с циганите, Троянов провокира
размисли относно генерализирането на съждения за определени раси,
националности, етноси, без да се имат предвид индивидуални качества
и особености, с което се проправя пътят към стереотипите и
предразсъдъците, към демонизирането на определени културни
общности. Режимът се чувства застрашен не само от отклоняващото се
„аморално” поведение на отделни индивиди и групи, но и от страна на
етнокултури, различаващи се от културата на мнозинството. По
същество това означава, че в единния социалистически начин на живот
не може да присъстват и други образци на култура, на интракултурна
чуждост. Ако все пак форми на малцинствени етнокултури се
толерират, например под формата на цигански оркестри, фолклорни
състави, театри на турското малцинство (което наред със заетостта на
малцинствата в трудовия процес е постижение на системата), това става
под обичайния контрол, прилаган към всички етнически групи,
включително и към българската.
Особено чувствителен е режимът към битовата култура на
малцинствата, чиито атрибути демонстрират изповядването на исляма –
фереджета и шалвари в облеклото на жените мюсюлманки.
Традиционното облекло се възприема като етнокултурен белег, като
отклонение от хомогенната национална култура, като „замърсител” на
211

социалистическия начин на живот. Тоталитарната държава коригира
отклонението чрез етнокултурно уеднаквяване. „Грижата” в този
контекст се проявява предимно в курсове по „Шев и кройка”, които под
претекста за преодоляване на изостаналостта и повишаване на битовата
култура на малцинствата се превръщат в инструменти на основната цел
– „хомогенна социалистическа култура” (вж. Брунбауер 2010: 367).
Дискурсът за малцинствата е продължен от Троянов в литературните му
репортажи, където авторът коментира главно малтретирането им от
страна политическите партии в постсоциалистическа България –
циганите са обект на манипулация, особено по време на избори (вж. КВ
168).
Социалистическата казарма
Армията, наред с училището и масовите организации, е
неразделна част от политиката на обхващане на масите в
организационни структури, които лесно се контролират. Разбира се с
уточнението, че армия е имало и ще има, и независимо от общественополитическата система тя представлява образувание, структурирано на
принципа на йерархията и в този смисъл контролът, включително
политическият контрол е същностна черта на всяка армия.
Алтернативната памет за българската казарма, в противовес на
пропагандното клише за нея като „ковачница за мъже” с изключително
голяма възпитателна функция, е представена в романите на Троянов и
Динев чрез комични, трагикомични и трагични истории, които години
наред се разказват и препредават от поколение на поколение и
представляват ядрото на спомените от младежките години на мъжката
част от обществото. Извън пропагандния лозунг се очертава огромната
пропаст между идеологически клишета и реални практики:
Какво разбираше армията под „истински мъже”, беше много трудно да
се обясни, но много лесно да се проумее. До третия ден всеки го
знаеше, но от третия ден нататък и най-твърдите съжаляваха, че са
придобили това познание… Ден за истински мъже. И минаваше цяла
вечност, докато той свършеше, и в края на деня човек даже не си
знаеше името, камо ли пола. Сякаш го делеше цяла вечност от
времето, когато все още е имал име, семейство, дом, любима, приятели
и интереси. Той се опитваше, поне докато марширува, да си спомни
онова време, но тропотът на кубинките и потракването на камъните в
джобовете беше толкова оглушително, че едвам смогваше да спаси
няколко плахи образа (АЕ 409).
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Литературното внушение за „истинските мъже” провокира
чувството, че това понятие няма нищо общо с патриотизма и с
мъжеството; то загатва за извращения и нелицеприятни сцени в
българската казарма, за които намеква и Троянов (вж. С 39 и сл.).
Светът на казармата и светът на живота вън са рязко разграничени, но
това остава „военна тайна”: по съвет на командира всички трябва да
напишат до близките си, „че човек се чувства тук много добре, понеже
армията се грижи много добре за хората си… и да не споменават
никаква информация и дори най-дребни подробности за онова, което
ставаше или имаше вътре” (АЕ 409-410). Театрално-евфемистично
Динев дава израз на отношенията между стари войници и новобранци,
които всъщност не са толкова безобидни, колкото ни внушава
литературната фикция:
Когато примерно някой от старите войници се затъжеше за родното си
място, някой новобранец трябваше да се престори на влак, който след
уволнението щеше да го заведе натам. А на онези, дето идваха от село,
трябваше да им кукурига като петел, за да ги буди, или да лае и да се
прави на куче, което пази двора, после да се прави на крава, магаре,
овце, пуйки, и трябваше да се превъплъщава в ролята си правдоподобно,
защото иначе… всички новобранци трябваше да започват
представлението отначало (АЕ 409-410).

Театралните роли са част от насилието и садистичните практики,
възпитаващи в „истинско мъжество”. Статистиката показва, че финалът
на подобни представления нерядко е самоубийство. Затова
отърваването от казармата или стремежът към алтернативна служба е
обичайна практика в българското социалистическо семейство. За целта
се използват всякакъв вид ресурси, главно протекции. Огледален образ
на извращенията в казармата („ужасът на всяко момче”) са „способите”
за избягване на военната служба, като се започне от „оправянето” с
връзки през симулирането на хронични заболявания и се стигне до
седенето „дни наред без гащи върху бирена бутилка” с цел „диагноза”
хомосексуалност (АЕ 366).
„Войникът беше войник, само когато беше мокър и кален” (АЕ
492); „Ботушите бяха мокри. Не можеха да изсъхнат. Мехурите по
стъпалата не му даваха покой...” (С 39 и сл.). В социалистическата
казарма ботуши се купуват веднъж на две години и само в два размера.
Но това е малкият проблем: „Една граната избухна сред дружбата на
петима деветнайсетгодишни... Мълчанието притисна оцелелите в
леглата им. Отчаянието се вледени в тях” (С 40). Оскъдните изречения
за трагедията са така ситуирани в контекста, че читателят не остава с
впечатлението за инцидент, който може да се случи навсякъде по света.
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Визира се вид престъпление, което остава обаче неартикулирано
(потъва в притискащото мълчание на оцелелите). Схематичното
предаване на случая, отнел пет млади живота, води до внушението за
казармата като “месомелачка” (Господинов 2011: 67), за прекрачване на
закона, което никога няма да бъде разкрито. Затова разказът бързо
преминава в размисли за навън, за неделята, за уволнението, за
свободния свят, за часовете до края на службата, които войниците броят
всеки ден. Тези размисли също толкова скоростно са заглушени от
откъслеците пропагандни клишета в речта на коменданта:
…световен мир, братство, дълг, заплаха, защита, всичко свято за
войника, империализъм, ревизионизъм, Берлин, жертвите, които всеки
един трябва да направи. Вие сте избрани да служите на отечеството, на
братските народи и на световния мир. Речта свърши. Комендантът даде
заповед за песен „Пред нас блести зора на бъдещето” (С 41).

Въпреки командата „свободно” всички са застинали в страх:
„Лицата на войниците бяха като смачкана хартия, предната редица като
смачкано любовно писмо, втората – смачкана обикновена картичка до
вкъщи, отзад – смачкано потвърждение за прием в университета” (С
41). Смачкана е интимната сфера на човека, смачкан е неговият дух,
смачкано е човешкото достойнство. Тук не става дума за строгост, ред,
дисциплина и изпълнение на заповеди, характерни за всички военни
структури по света, не става дума дори за допустимата степен на
манипулативност, литературното внушение на Троянов е за
издевателство над човешката психика.
Заплахата от Турция и НАТО и спасението от Русия са
неизменни атрибути на идеологическото възпитание в армията: турците
имат петстотин хилядна редовна армия, ние – стохилядна. При едно
нападение от НАТО наш дълг е да удържим поне 20 минути. Докато
дойдат руснаците (АЕ 492).
Войната като атрибут на военната политика е показана в романа
на Троянов не само с оглед на героизма и подвизите, извършени в името
на отечеството, но и от гледна точка на трагедията, която тя носи в
човешки, семеен, родов план. Съпругата на офицера „трябваше да се
уповава на надеждата мъжът ѝ скоро да се върне от фронта, здрав, наред
с ума, без да подскача на патерици, като онези, които се завръщаха,
точещи се мълчаливо по улиците, от гарата до кметството, където
кметът държеше смущаващо кратка реч и ги обявяваше за
демобилизирани” (С 23). Патетиката на героизма и саможертвата в
защита на отечеството, част от колективната историческа памет за
войните, съхранявана чрез войнишките гробища и паметници, отстъпва
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място на инстинкта за самосъхранение на личността и семейството,
което е част от друг вид памет – фамилната. В цитирания пасаж е
прокарана идеята за героизма на завръщащите се като военни инвалиди
войници, изоставени от държавата и управниците. Кметът държи
смущаващо кратка реч, обявявайки демобилизация. Литературното
внушението на Троянов е за нерадостната съдба на осакатените,
скитащи по улиците немили-недраги, просещи прехрана, облечени в
дрипи, картина, рязко контрастираща с предпоставената от
институционализираната памет героика на войната. Авторовото
внушение е за унизеното човешко достойнство, експресивно
представено в образа на войниците герои, принудени да ядат
мухлясалия хляб и чорбата, която всеки скитник би „бутнал погнусен
настрана”. Човеците и човешкото деградират до състояние, характерно
за „лишеи и червеи”. Патетиката на героизма, която липсва в романа, но
се предава като историческа памет, е в контраст с покъртителната
картина на войнишката трагедия, позната и от други произведения на
изкуството. Единственото, с което жената на офицера се гордее, е: „той
предпочита да гладува, вместо да се унижава” (С 23). Тази гледна точка
към войната с униженията, глада, болестите (холерата), смъртта, с
представата за човешкия живот като евтина стока е елемент от
неофициализираната колективна памет, запазил се във фамилната памет
с „оглушителното виене на жените” при поредните известия от фронта
за загиналите мъже, братя, синове, за овдовяването на цели семейства.
Идеалите, защитата на отечеството са едната страна на медала, другата е
представената от Троянов родова памет за дълбоката травма в душите
на потърпевшите и техните семейства35.
В „Ангелски езици” Динев също акцентира върху личностното
възприемане на войната, върху демотивиращото ѝ влияние в рамките на
отделното семейство, върху бита на обикновения човек в опита му да
възпита поколението си в нормални условия. Здравка ражда и петте си
деца в по време на войни, атентати и преврати – първите две по време
на Балканските войни и Първата световна война, третото – в тежкия
следвоенен период, четвъртото – по време на кървавия военен преврат
от 1923 г., петото – след атентата в църквата „Св. Неделя”. Трогателен е
опитът на майката да даде на децата си „мирни” и внушаващи край на
тревогите имена – Мира, Победа, на което свещеникът реагира със

35

Срв. афористичното обобщение на австрийския писател Карл Крауз за войната в
„Последните дни на човечеството“: „За идеалите си народите съдират и продават
кожата си на пазара” (Kraus 1986: 256).
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скептична усмивка, израз на утопията за един мирен, нормален живот.36
В романа дихотомията война – мир е представена в контекста на
сватбата на цар Борис III и царица Йоана: „Народът ликуваше, защото
сватбите го радваха повече от войните, бунтовете и революциите” (АЕ
76). На пръв поглед това е аксиоматично съждение, което няма нужда от
деклариране, но в дълбочина то поставя въпроса за цената и ценностите,
носени от войни, въстания и революции; отговорът не е еднозначен.
Сивото ежедневие и „бягството” от него
И тримата автори тематизират обстойно мотива за безутешната
еднотипност на социалистическата архитектура и за свързаната с нея
сивота, неестетичност и враждебност на екстериора (грозни панелни
блокове) и интериора в бита на българите. Това еднообразие прозира и в
човешките взаимоотношения, в поведенческите и мисловните модели.
Алтернатива на грозотата и враждебността на социалистическата
архитектура Левичаров съзира в прекрасната възрожденска архитектура
на старите български градове, в тайнството на българските
средновековни манастири (A 58 и сл., 111 и сл.). В рамките на
опозицията Изток – Запад е показан контрастът между сивото
социалистическо ежедневие и красотата, пъстротата на западната
архитектура – видът на красивите сгради в Триест предизвиква
културен шок у героинята от романа на Троянов.
Алтернатива на сивотата на ежедневието в социалистическа
България е бягството в занимания с изкуство, във фантазията, в мечтите
или в лудостта. Яна вярва в „живителната сила на фантазията“: „Какво
друго му оставаше тогава на едно чувствително младо създание в тази
сива епоха, освен да заспи зимен сън, отдадено на безконечни
въжделения” (С 27). Доротея, жената на партийния функционер Младен
Младенов от романа на Динев, поема по „другия път”, изпадайки в
състояние на тиха депресия. Това е нейният начин да се спаси от
влудяващото я еднообразие, да „заспи зимен сън” и да презимува, по
цял ден втренчена в картината с двата гълъба – в самотата си тя се
чувства спокойна, предпазена от заобикалящата я пустота.
Алтернативата на Слатка от романа на Троянов са сладката и
сладкишите, които приготвя: „захаросваше мечтите, копнежите и
амбициите на своите дъщери, докато съвсем се покриха с коричка” (С
15). „Покриването с коричката“ на мечти и въжделения е метафора за
36

В условията на социализма имена като Сталинка, Правда, Борба се възприемат като
символи на идеологията и предизвикват неловкост у носителите им въпреки гордостта
на родителите (вж. Господинов 2011: 23).
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трудното преодоляване на тъжната реалност и не е спасение от
депресиращото ежедневие. Мотивът за подслаждането напуска личната
сфера и добива политически измерения. Троянов иронизира
икономическите отношения с братска социалистическа Куба (дружбата
между братските социалистически страни), далечна страна, от която
обаче България солидарно внася захарта. Захарта е символ не само на
солидарността и на социалистическата дружба. Тя е символ на
купонната система, на икономиката на дефицита. Проблемът дефицит
на храни, стоки и услуги е предмет на литературно представяне и в
трите романа: Троянов детайлно описва симптомите, кулминацията и
драматичната развръзка на културния шок, който Яна и Васко
изживяват в магазин за захарни изделия в Триест, Италия. Яна не може
да издържи физически и психически „сполетялата” я картина на
изобилие от предлагани продукти и панически напуска магазина (С
109). Българската проститутка, друга фигура от същия роман, не може
да си представи, че нещо в магазина може да не свърши, че тук, на запад
винаги всичко е налице, и днес, и утре, и вдругиден (С 119 ).
Различни са алтернативите да избягаш от сивотата, особено ако
си чувствителен и фин, което от своя страна имплицира по пътя на
антиномията представата за типа хора, които се чувстват комфортно в
подобна обстановка. Първата възможност е свързана с летаргията
(зимния сън), със сънищата въжделения; втората възможност е
осигурена от фантазията и нейното удовлетворяване в света на
изкуството. В изкуството „живееше магьосник, който липсваше в
обикновеното, неиграно, непроиграно всекидневие” (С 28). Мотивът за
„безцветното” ежедневие Троянов недвусмислено обвързва с липсата на
„играта”, която придава краските, тоновете, цвета на живота,
креативността. Не е случайно споменаването на певческото изкуство и
на храма опера, издигнали „престижа на родината” в целия свят, то
обаче не е поставено, както обикновено, в контекста на националната
гордост, а като вид спасение на чувствителността от задължителните
алтернативни
занимания
по
„тракторознание”,
шлосерство,
електротехника и др. (С 28), принадлежащи към канона на българското
училище.
Протестът на младите срещу унификацията е третият начин да
се излезе от сивотата и еднообразието: „И те подстригаха косите си
отстрани съвсем късо, пробиха си ушите, сложиха си обици, окичиха
дрехите си с вериги и тръгнаха така по улиците” (АЕ 393).
Единствените, на които им „стиска” в тази държава, са пънкарите, само
те се опълчват на системата със своя артпротест. И реакцията не
закъснява: „…отрязаха им перчемите и ги изправиха пред едно
огледало. Ей така трябвало да изглежда социалистическата младеж, ей
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това да им е за пример и да се придържали към този образ, а ако не
можели, щяла да им помогне Народната милиция. Тя щяла да ги държи
под око и по всяко време да им предлага бръснаро-фризьорски услуги”
(АЕ 394). Именно компанията на Светльо, синът на милиционера
Йордан, се противопоставя на режима, към който бащата изпитва
зоологическа привързаност. А дъщеря му Драгомира избягва в
Австралия – емиграцията се очертава като поредната радикална
възможност за преодоляване на системата, носеща обаче сериозни
последици за близките: брат й неминуемо ще го „юркат малко повечко”
в казармата.
Накратко: Бягството от реалността се идентифицира с описаните
феномени, които могат да се квалифицират и обобщят като паралелна
реалност, чието предназначение е в определени моменти да се избегне
директният допир с безутешното настояще. В този смисъл изследваните
литературни текстове предлагат няколко варианта за изход и спасение –
фантазията като изкуство, мечтателство, игра (Яна, Доротея, Марина,
Огнян), депресивните състояния (Доротея), пътуването (Алекс, Бай Дан)
романтизираната българска история (Румен Апостолов), мистиката и
фантастиката (Светльо, Искрен), проектираща по-добро бъдеще,
„подслаждането” на живота с обръщане към себе си и към любими
занимания (Слатка, Златка, Иван, Михо). Във всичките си проявления
паралелната реалност представлява неофициален, персонален, интимен,
таен и тайнствен житейски акт, нямащ нищо общо със
задължителностите на деня.
Емиграция и чуждост
Групата на българските бегълци в романа на Троянов е
представена на първо място от родителите на главния герой Александър
Яна и Васко Луксови, които поемат нелегалния път на Запад – този тип
емиграция се квалифицира като бягство от комунистическа България.
Мотивите за бягството, представящи различните гледни точки, Троянов
обстойно анализира в литературните си репортажи „Кучешки времена”.
То е спасение от тази „проклета, лайняна, покварена, пропаднала
страна… Ако бяхте останали тук, щяха да направят от вас един малък
комсомолец, щяхте да марширувате, а днес щяхте да си биете главата
как да се махнете оттук” (КВ 62) – това споделя след 1989 г. един
български дисидент при среща с автора на романа.
Първичното основание за напускане на родината е много общо:
„животът в условията на диктатура, независимо дали си преследван или
не, сам по себе си е достатъчна причина за бягството на Запад” (Klüh
2009: 156). Троянов доразвива тази фундаментална мотивация с ракурса
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за малките и големите мечти. Към Запад тръгват хора, „които просто са
искали да припечелят малко пари, за да живеят по-приятно, глупава,
дребна мечта”, но и хора с големи мечти, които очакват „нещо повече от
живота”, „имам право да го искам, затова съм тук” (С 120). За
осъществяването на мечтите за право на избор и право на
самоопределение е нужно нещо повече от оптимизъм, ентусиазъм,
героизъм, нужна е преди всичко вътрешна освободеност и кураж:
„пъзльовците и тъпанарите са останали вкъщи, те не се осмеляват,
нямат куража” (С 120) да воюват за тази свобода, е категоричната
рекапитулация на героя на Троянов. „Истината за пъзльовците” се
открива в многократно разработвания в трите романа мотив за страха.
Първата среща със Запада разочарова героите на Троянов. Митът
за Запада като рай на земята и патосът на новото начало много скоро
отстъпват място на психическия стрес от срещата с чуждото,
олицетворено в първите части на романа от италианската провинция.
Първоначалните впечатления от Запада не отговарят на представата за
блясък и безупречен ред. Провинциална Италия напомня по-скоро за
България и Балканите: „Италия носи дрехи, покрити с кръпки.
Недовършени стени разказват полуистини за своите собственици, в
купчините пясък стърчат лопати като копия, дъски лежат, подредени
една върху друга, разхвърляни една през друга” (С 70). Нормалното
ежедневие приземява наивното въодушевление на българите от новото
начало.
Васко и Яна се различават в отношението си към чуждото. Васко
е адаптивен: въпреки липсващите знания по италиански език той не
губи способността си за комуникация с местните хора. Той е активният,
майсторски се справя с всяка ситуация. Адаптивността си Васко дължи
на възпитанието в семейство, наследник на едри земевладелци, в което
социализмът не е успял да убие индивидуалистични принципи като
инициатива, преследване на собствената цел, самочувствие на
личността, определяща сама своите ценности. За разлика от него Яна е
затворена, избягва близостта с чуждото, особено физическата близост.
Обстоятелството, че двама младежи сядат до нея на пейка в парка се
превръща в културен проблем за героинята (вж. С 75). Държанието ѝ
издава строго патриархално и догматично възпитание, изпълнено с
предразсъдъци спрямо другия пол и спрямо всичко несвое, което тя
усеща като заплаха. Това още повече я затваря в собствената културна
рамка. Така Троянов очертава два типа отношение кум чуждостта:
прагматично-активното,
което
възприема
чуждото
като
предизвикателство и шанс (Васко) и подозрително-пасивното, което
обрича на самозатваряне и изолация (Яна). Смесено чувство между
страх и надежда българските бегълци изпитват в полицейското
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управление, където за първи път се чувстват сигурни и истински
защитени и не се страхуват от насилие, нещо, с което те свързват
органите за вътрешна сигурност в България (С 77).
Бягството на Запад и отношението на героите към чуждостта са
доказателство за това, че социализмът не е успял да убие дълбоко
индивидуалистичната същност на българина. Красноречив пример за
това са мотивите на Васко да избяга от България – бягството му е
всъщност „бягство” от конюнктурните масови прояви на колективизъм
като паради, манифестации, пионерски хорове, клетви и събрания.
Допада му чудакът Боро, който всеки ден го „измъква” на дълги кросове
през поля, пущинаци, гори, скали. Плуването в езерото, гледката на
животните в зоопарка и изяществото на шишарките и природата са
представени като контрапункт на тълпата. Мотивът за бягството
надалеч, не само в пространствен план, но и като вид самоотстраняване
от масата хора, достига своята кулминация в космополитната визия на
Боро, който, тичайки, ментално преминава всички граници: „Към
Турция, през Ориента, до Индия и Китай, там ще взема лодка за Япония,
усмихвам се, докато си тичам, после политам за Америка... И веднъж да
стигна Америка, истински ще се затичам през прериите, по петите на
биковете, през планините до град Каньон, чак до самия Ню Йорк. Два
пъти ще пробягам Бродуей насам и нататък” (С 36). Далечното
пътуване, макар и имагинерно, е придружено с усмивката на „бегача”,
но и с аплодисментите на хората, които ще го посрещат като
„невероятния бегач”. Срещата с чуждостта в случая се свързва с
положителни представи и емоции и като вид самоосвобождаване и
приютяване в лоното на изкуството – не случайно „маратонът”
приключва на Бродуей. Космополитни мечтания обхващат и другия
участник в кроса, Васко, който преди всеки пробег пробягва с поглед
географския атлас, по време на кроса пътеката под краката му сякаш
потича като поток и създава усещането за пристигане в един друг свят
(С 37).
Подготовката за „бягането на дълги разстояния” (С 57) започва в
България с липсата на илюзии и със събрания в „дългогодишни
лишения” “емигрантски капитал”. Васко инстинктивно усеща, че
„обетованата земя” не копнее за него като за обещан годеник: „Тя
искаше да бъде ухажвана. И то на чужд език. Васко вземаше назаем
учебници, сухи граматически таблици с думи, които зазубряше,
разпределени на порции през целия ден… ” (С 57). Липсата на
илюзорни и наивни очаквания е знак за трезвост, рационалност,
инициативност, която е непозната на много от обитателите на
социалистическия лагер. Усетът на Васко е колкото вроден, толкова и
формиран от слушането на западни радиостанции („бученето и
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пращенето на чужди радиостанции”), забранено от властта по
идеологически причини (С 57 и сл.). Тайното изработване на
радиопредаватели и устройства за слушане на югославска телевизия е
част от пасивната опозиция спрямо диктаторската власт (вж.
Господинов 2008: 59).
Благоденствието и неограничената свобода на Запад се появяват
единствено в сънищата на Васко с обилно шуртящата в рекламите кокакола, защото „тук има повече, отколкото е нужно, защото тук всичко е
възможно, всичко, и всичко се прави за теб” (С 60) и е критичен ракурс
на аз-разказвача към комерсиалността на живота в консуматорското
общество. Пак в сънищата се появяват илюзорните образи на
посрещането
на
бегълците
на
Запад:
„празнуване
и
ликуване…посрещнат от хора, които се радват да го посрещнат, казват
му „добре дошъл”, прегръщат го, с въпроси изразяват възхищението от
неговото бягство, потупват го по гърба, търсят ръката му, пожелават
щастие на героя, поднасят му дребни подаръци в знак на
гостоприемство. Нищо от сънуваното не се случва, напротив, реален е
само ужасът от „полета над стената”: две жени, подпрени на мотиките,
наблюдават странно летящото дете и последвалите го мъж и жена и не
подозират за паниката, обзела Васко и Яна при изчезването на Алекс (С
70 и сл.).
В контекста на концепта „лагер“ Илия Троянов създава два вида
литературни и публицицистични образи – на концентрационните лагери
в България и на бежанските лагери за източноевропейци в Италия. Няма
как да се пренебрегне това, което ги обединява – извънредното
положение, в което се намират техните обитатели: на границата между
живота и смъртта, респ. на границата между диктатурата и свободата.
Това са топоси на безправието, a хората в тях изглеждат като излишни.
Първото впечатление от лагера за бежанци в Пелферино, Италия, е
вледеняващо и извиква спомена за България поради огромната прилика
с родната българска казарма, със “строевата подготовка” и със сивата
монотонна социалистическа архитектура – „триетажни, монотонно
повтарящи се сгради“. Васко бързо „разпознава тази геометрия” и
„усеща как студът се промъква в краката му” (С 79).
Деловото отношение на директора на лагера при изпълнение на
задълженията му се възприема от българите емигранти като липса на
емпатия, на съчувствие, като безразличие и дори като пренебрежително
отношение към тях. Богдан, който работи в лагера като преводач, е в
състояние прагматично да оцени възникналите ситуации без
характерното за българите драматизиране на положението. Той се
опитва да посредничи между емоционалността на българските
емигранти и деловитостта на институциите в имигрантския лагер,
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разяснявайки на бегълците гледната точка на чиновника: „Твоето
бягство за тебе е нещо страхотно, ти смяташ така, аз също, но за него ти
си само повторение, години наред той ден след ден слуша все едно и
също...” (С 84). Този дисонанс в отношението на българите към
институциите може да се обясни с обстоятелството, че в българската
институционална култура вместо деловитост и спазване на закона на
преден план излизат частни предпочитания, привилегии на определени
социални и професионални групи, трайни и моментни чувства.
Tроянов противопоставя два модела на поведение в лицето на
българите емигранти от лагера Пелферино. Обичайната нагласа на
българите е някой друг да мисли и да взема решения вместо тях.
Режимът, в който са били инкултурирани и социализирани, има интерес
те доброволно да се лишат от личностния и общностния си суверенитет.
Затова и последващите действия на италианските власти – прибиране на
паспорти, снемане на пръстови отпечатъци и др. (С 84-85) се
възприемат от тях твърде емоционално, като унижение и накърняване
на личностния суверенитет. На другия полюс на поведенческата скала
са Богдан и Бай Дан, за които личният избор и изковаването на
собствената съдба е въпрос с екзистенциална стойност.
Фрустрацията, която изживяват българите в първата си среща със
Запада, не ги обезкуражава, тъй като алтернативата, както саркастично я
формулира Богдан, е да се върнат в „милата сладка родина” (С 85).
Родината се очертава като контрапункт на един все още далечен, но
възможен човешки живот. Преминаването на границата е символно
представено като цирково изкуство с епизода в романа на Динев, където
циганин дресира маймунката си да имитира как Пешо преминава
границата и показва среден пръст на родината (вж. АЕ 405).
Страхът, пренесен от тоталитарна България, съпътства героите на
Троянов и зад граница, където се преобразува в страх от повсеместния
контрол и страх от грешка на всяка крачка, дори в рамките на личното
пространство. Тоталната липса на самочувствие на героите се проявява
в магазина: Яна и Васко не смеят да излязат, без да купят нещо. Страхът
от човека „зад тезгяха” е за много култури загадка, не и за българите.
Социалистическият българин никога не е бил клиентът господар; у
търговеца са хлябът и ножът.
Срещата на героите с чуждото преминава през фазата на
разграничаването от българския културен стандарт.
Очевидна е
разликата между Яна и Васко, от една страна, и техните сънародници,
от друга страна, особено що се отнася до образование, познания за
Запада, езиков и комуникативен потенциал, способност за възприемане
и осмисляне, чувство за личностен суверенитет. Това, което Яна и Васко
пренасят от родната към чуждата култура, са не само страхът и
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предразсъдъците. Доброто образование, което те имат, им помага да
запазят относително високо самочувствие. Преминавайки през различни
места, Васко е в състояние да разказва на сина си за географското им
положение, историята, архитектурата – тези знания са предпоставка за
по-бързото адаптиране към чуждото обкръжение. Предразположението
и любовта на Яна към изкуството ѝ помага да преодолее
психологическата бариера и да възприеме един коренно различен,
пъстър и красив свят, нямащ нищо общо със сивото еднообразие на
българския социален пейзаж.
Всеки от героите емигранти има собствена история и
специфично своя културна идентичност. Общото между тях е
житейският им опит в България. Колективният начин на живот в
социалистическа България малко или много е следствие на традиции, но
е наложен най-вече от практиката на тоталитарната държава. Много
характеристики на българина говорят в полза на неговата
принадлежност към индивидуалистичния тип култура. Например в
исторически план отношението на българина към съседите не е
еднозначно интегративно. От една страна, малките вратички на
оградите, наричани „комшулуци“, са символ на добросъседство и
доверие, но в същото време за педя земя покрай същите тези огради и
синори се водят войни. Взаимоотношенията между българите зад
граница не показват белези на колективистичния тип култура. В
чужбина българите по-скоро се дистанцират от своите сънародници,
избягват ги, а в някои случаи предпочитат да премълчат и дори да
отрекат националната си принадлежност. Разбира се, подобно
поведение не може да се генерализира и да се оценява еднозначно
негативно. То е и знак за изключителната способност на българите да се
интегрират успешно в западния свят, където индивидуализмът,
суверенитетът и неприкосновеността на личното пространство са част
от ценностната система.
Първият сблъсък на героите на Троянов Яна и Васко с
българския манталитет извън границите на България е срещата им с
Борис, чието поведение може да се окачестви като примитивно,
просташко и расистко. Борис не прави разлика между араби и унгарци,
определя всички вкупом като „варвари”, пътува без билет с
безапелационното оправдание „богатият Запад да плаща за нас, бедни,
беззащитни, закъсали имигранти“ (С 105) и непрекъснато се изживява
като жертва. Неговата житейска философия „целият свят ми е виновен,
всички са ми длъжни“ ще се стори позната на много българи. Тя е
основен белег на манталитета на Балканите, но и следствие от
инфантилизирането на обществото в годините на тоталитаризма (вж.
Todorova 2002: 485). Дистанцирането на Яна и Васко от „креатури” (С
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105) като Борис е по-скоро изключение, защото подобно поведение бива
не само търпяно, но и толерирано в България. Този тип манталитет
Богдан разпознава и коментира като следствие на българската
политическа система, където отговорността за личната съдба чрез
социалистическия патернализъм дълги години е делегирана на
държавата настойник, а отделният субект е инфантилизиран до степен
на обезличаване и липса на инициатива: “Не са научени да се грижат за
собствените си дела. Това им е непознато. Откакто са се родили, все
други са го правили вместо тях. Колкото по-рано разберат, че никой за
нищо не им е длъжен, толкова по-добре ще бъде за тях“ (С 120).
Последиците от държавната „грижа” романът формулира по следния
начин: „Те сияят от оптимизъм или изпадат в другата крайност, как
никой не ги иска, колко са нежелани, че нямало какво да търсят тук и
така нататък” (А 120). Българите се изживяват в любимата си роля на
жертви, на неразбрани, на нежелани, на отхвърлени, на маргиналии, на
зрители, а не участници в социалния процес, без никакъв опит и
стремеж да променят положението си. До същия литературен извод
стига в анализа на българското общество и Левичаров (А 120).37
Инфантилизирането на обществото и поставянето му под опеката
на властимащите стои в основата на мотивите за емиграцията на Запад,
емиграцията обаче не променя веднага манталитета на хората, което
демонстрират и героите на Троянов. Липсата на социална зрялост у
хората от социалистическия блок прозира и в отношението на
чужденците към българите – в лагера Пелферино не раздават джобни
пари, както би се случило, ако пред себе си имаха зрели хора, а като на
деца им раздават купони, за да не се изкушат да си купят непозволени
неща (С 107). Инфантилизирането като социален процес е тясно
свързано с търсенето на Спасителя – основна характеристика в
отношението на българите (а и на други балкански култури) към
съдбовността в миналото и в настоящето. Миро, покровителят на
имигрантите в романа на Динев, роден от „девица”, влиза в представите
на героите в ролята на Спасителя и в същото време е контрапункт на
божественото – мафиот и сутеньор, който малко преди смъртта е осенен
от просветление и морално се пречиства.
Трима герои в романа на Троянов показват начин на живот, на
мислене и чувстване, характерен за споменатото трето пространство
между културите: Богдан, Мирко и Топко. Богдан – с коментираното
37

Същия феномен коментира и австрийската писателка Илзе Тилш в пътеписа си за
България „Зимно пътуване”, в който повествователката смаяно гледа и слуша как в
мръсните градинки пред къщите седят недоволстващи хора и не предприемат нищо, за
да изчистят проблема в прекия и в преносния смисъл на думата (вж. Tielsch 1999: 46).
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вече разбиране за суверенната личност, за самоинициативата, която
категорично липсва у повечето българи; Мирко притежава кръчма в
Италия, но единственото, което го свързва с родовата традиция, е
производството на ракия и вино по стара семейна рецепта; Топко,
таксиметровият шофьор, с който Алекс и Бай Дан се срещат в Америка,
успешно се интегрира в приемната култура, защото не израстването в
социалната йерархия е важно за него, а шансът да „спечелиш” от това,
че можеш да изживееш многообразието на този „Биг свят” (С 218).
Представените от Троянов „български съдби” очертават скала на
разнообразни, понякога диаметрално противоположни възможности.
Общото между тях е потенциалът на отделния човек да се отдалечи от
стереотипа на своето и от клишето на масата. Бягството зад граница,
освен всичко друго, е и доказване на лични качества и убеждения: „Има
живот и след поражението” (С 100). Животът зад граница не се свързва
непременно с носталгия, разпад и депресии, каквато обикновено (в духа
на „облаче ле, бяло…“) е представата за емиграцията. Дори да не се
сбъднат всички планове и блянове (Гранд Стоян, Иво Чикагото), си
заслужава човек да се възползва от шанса да замени съществуването с
живот.
В социалистическа България бягството от нея се възприема като
предателство към отечеството, като родоотстъпничество и се наказва с
невъзвращенство. То има последици за целия род на избягалите –
„изоставените” у дома са подложени на претърсвания, разпити,
саркастични подмятания и заплахи, че „ако духнат” и други от
фамилията, тежко и горко на замесените в тази „мръсотия”. Троянов
сравнително деликатно представя тези последици, които не се изчерпват
със закани, а предполагат реални действия и психически терор – забрана
за пътуване на роднините на невъзвращенците, следене, конфискуване
на пощата, невъзможност за образование и работа, стигматизиране с
имиджа на черната овца за цял живот и за поколения напред. В лицето
на старата и болнава Слатка Троянов илюстрира съдбата на онези
българи, чиито деца и внуци са напуснали страната нелегално. За
родителите те са като „умрели” или „безследно изчезнали”. Близките им
си спомнят за тях единствено по снимки в семейния албум – на Слатка ѝ
остава само утешението, че макар и безследно изчезнал, Алекс е жив (С
160).
Според комунистическата пропаганда емигрантът има следните
перспективи: първо, заточение завинаги без право на завръщане в
България, втора възможност – унижението на завърналия се да разказва
митове за „империята на злото“ като предупреждение към останалите,
трето – да живее в канавките и под мостовете на Запада, последното е
любимо идеологическо клише на апологетите на диктатурата в
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България. Не е случаен ироничният коментар на един от героите на
Траянов относно „живота под мостовете на Запада“: „Да, напълно е
възможно, казва Иво Чикагото, но трябва поне за миг да видите тези
мостове!”. Историята на млада жена, завърнала се в комунистическа
България след бягство в Америка, онагледява налаганите санкции:
Един владеещ ораторството сътрудник на Държавна сигурност ѝ
написа текст, който тя трябваше да прочете по радиото. Ако не беше
толкова грозна, щяха да я пуснат и по телевизията. Не беше
необходимо да я питат дали е съгласна.
В най-слушаното време тя говореше с пресипнал глас за Америка, тази
ужасна страна. Където към бременните се отнасят по-зле и от куче, не
получаваш отпуска, трепеш се като вол до деня на раждането, а и
веднага след него продължаваш да се трепеш, освен това плащаш
скъпата болница, не получаваш никаква помощ, никаква подкрепа,
болнавите се изхвърлят на улицата, така както станало с нея, с нея и с
новороденото ѝ бебе. Трябвало да се блъска в тази безпътица под
мостовете… А тя извършила най-голямата глупост в живота си. Като
повярвала в приказката за Златния Запад. Сега се разкайва и е дълбоко
признателна, че в обичаната ѝ родина среща прошка и разбиране. Тя и
нейното дете вечно ще бъдат признателни на отечеството. Няколко
месеца след нейната първа и последна радиоизява тя отново избяга (С
116-117).

Желязната завеса и „чудото” на нейното преминаване са
тематизирани в романа на Троянов в два аспекта. Единият аспект е
свързан с поведението на войника граничар, който забелязва тримата
бегълци и през чиято глава за миг се стрелват различни варианти. Макар
и с “приглушено смущение” му става ясно, че има едно единствено
решение на ситуацията – да се престори „сякаш нищо не се е случило”.
Всичко това се описва като контрапункт на самозадействащата се
стрелба при прочулата се със своите отстреляни бегълци Берлинска
стена. Вторият аспект е свързан с „ангелския” полет на Алекс над
стената и „мекото” му кацане „като победител” в минаващата
натоварена със слама селска каруца. За пореден път романът на Троянов
тематизира критичното отношение на повествователя към „обетованата
земя” в противовес на илюзиите на повечето българи, създадени в
затвореното социалистическо общество. Много неща са единствено в
сънищата и въображението на героите – например при вида на
грамадните презокеански кораби в пристанището на Триест Васко иска
да пише на диабетика Мишо, който „…не знае нищо друго, освен че
пристигат някъде по света. Какво ли не би дал с очите си да види такъв
кораб” или да пие „истинско кафе” (С 78).
226

Темата за затвореното социалистическо общество и за бариерите,
които се поставят пред пътуването в чужбина, както и мотивът за
деидеализирането на Запада са представени в интеркултурен план.
Троянов въвежда в повествованието румънска туристическа група,
искаща политическо убежище в Италия, както и епизод с българи,
живеещи в Скандинавия. Епизодът с румънците е представен в
комично-драматичен план. Тълпата от туристи, незнайно как добрали се
пред лагера Пелферино, щурмува вратите му с викове „убежище”.
Обществена тайна е, че с всяка група туристи, студенти, спортни и др.
делегации от Източния блок пътуват внедрени или явни сътрудници на
службите – режимът дори не крие, че надзирава хората под претекст, че
ги пази. Сълзливо-комичната фигура на малкото човече, партиен
секретар на групата румънци, предизвиква единствено съжаление след
молбите и увещанията да се върнат в родината – никакви заплахи не
помагат: „…не ме оставяйте сам, дере се той, като че ли това е найлошото, което може да му се случи…, хей Радою, хайде ние с тебе да се
върнем, ела… А Радою, като му се нервира, така се дръпна, че човечето
падна на земята и чак сега румънците се обърнаха, гледат опасния
партиен секретар, проснат на земята, и се пръскат от смях, беше
невероятно, звучният смях не можеше да бъде удържан, смееха се като
луди”; „номерът с големия силен брат от Държавна сигурност вече не
минаваше” (С 99). Кулминацията на комизма и ирационалността в
ситуацията идва с обстоятелството, че и партийният секретар подава
молба за политическо убежище. Мимоходом Троянов прокарва и
мотива за социалистическия спорт, (румънците се връщат от футболен
мач Стяуа – Ювентус), който, наред с изкуството, е единствената
международна гордост на социалистическия строй. След загубата във
въпросната футболна среща изчезва смисълът да се върнеш в родината
затвор (С 103 и сл.).
Антитезата затвор – свобода Троянов загатва и с описанието на
къщите на Запад, които „…се показват уверено, не се крият зад дебели
огради, градините разкриват какво притежават стопаните им. Не е
нужно да крият нищо. Не искат да го крият” (С 105).
Дебатът за свободата и правото на избор се възобновява с
прозаичната тема за стоковия дефицит. На изток за „една руска
таратайка” в добрия случай, ако си имал късмет, чакаш пет години (С
102-103). Троянов пренася прагматичната сфера в сферата на
житейската философия. “Имаш избор” от израз в контекста на стоковия
асортимент се превръща в метафора за свободата на избор, която, за
разлика от „лагера”, съществува в Западния свят.
Опозицията Изток – Запад е представена с редица основни
разлики между двете обществени системи, като се започне от ценности
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като свободата и правото на избор и самоопределяне, начина на
мислене, мине се през различията в манталитетно отношение и се
стигне до очевидните, визуално представени образи на урбанистични
топоси в архитектурно-естетическо отношение. На архитектурната
безвкусица на градското строителство в социалистическа България,
които обстойно тематизират и тримата изследвани автори, се
противопоставя както възрожденският стил в българските градове, така
и европейската ренесансова архитектура в лицето на италианския град
Триест с красивите фасади на сградите, с пищните палати, с
привлекателните кафенета, мостове, площади, хотели, витрини.
Екстериорът на европейския Триест с толкова много блясък, чистота,
приветливост очаквано предизвиква културен шок у героите на
Троянов. Шок предизвиква и богатият избор в магазина – той е израз на
психологически непоносимото, стоварило се пред смаяните погледи на
българите. Отделеното с цезура изречение „Те влизат в магазина”
демонстрира стилистично пропастта, която се отваря:
Те влизат в магазина,
минава известно време, докато открият етажерката с шоколадите,
толкова голяма, че не би се побрала в старата им стая, би се наложило
половината да се разпредели в дневната на Слатка, Слатка обаче едва
ли би имала нещо против, само да можеше да види всичко това.
Сладкиши на четири нива и не би било лошо, дори ако трябваше да
останат само шоколадите, подредени по категории и видове, различни
цени, различни големини, различни цветове, със стафиди и ядки, с
гюмове за мляко на опаковката, със снимки или рисунки, или със
златни букви на тъмночервен фон, строени в колони навътре в корема
на етажерката. Яна взема този и онзи в ръка, трети и четвърти,
разглежда ги, опитва се да си го представи отвътре по името и
картинките, докато погледът ѝ се плъзва по блокчетата, и с
нерешителността нейното внимание все повече се изпарява. Никакви
шоколади повече, става все по-зле, шоколадови бонбони, конфети с
пълнеж, топчета с нуга в прозрачни кутии, обсипани със звезди
целувки, захаросани пурички, Яна не пипа вече нищо, очите ѝ бягат
наляво и надясно, сякаш поклаща глава, захаросани плодове,
карамелизирани ядки, желирани животинки, пурички с глазура,
опаковките са повече, отколкото може да се възприеме. Стигнала е
края на щанда, с облекчение различава консервни кутии с гъби,
домати, фасул на следващия рафт, не знае какво да прави, обръща се,
може би от другата страна, но няма край, бишкоти, големи като
лъжица, по две в опаковка, пан до тороне, бейзери, бисквити, готови
кексове, козунаци в кръгли картонени кутии, бадемови сладкиши,
гофрети с пълнеж в кутия по четири, стафиди, смокини, сухи сливи,
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привежда глава, мисли само за това, че трябва да излезе, блъсва се в
един рафт, звънват шишета. Побягва, обляга се на витрината, мислите
ѝ се блъскат в шоко и мока, ядосва се на нугата и глазурите, искаше
само един шоколад, но те не я оставят на мира и тя не знае как да се
успокои (С 109 и сл.).

Пасажът може да бъде ситуационно осмислен единствено от
поколенията български читатели, които познават ограничения
социалистически стоков асортимент, заслужаващ „доста лоша оценка”
(Брунбауер 2007: 259). Текстът е изпълнен с нетипичен за техниката на
изброяване драматизъм, сякаш става дума за съдбовен избор, а не за акт
на пазаруване. Представеното изобилие не е толкова излишество,
консумативност, разточителност, лукс (такава интерпретация е
очаквана), колкото средство за подчертаване на разликата между образа
на капиталистическия свят и образа на социалистическия лагер. От
конкретния повод – богатия асортимент на стоки – погледът се измества
все по-далеч и по-дълбоко в психологическите измерения на културния
шок. Яна се опитва да се вземе в ръце и да овладее гледката, вече нищо
не пипа, стига края на щанда, където обаче предлагането не свършва
(„няма край”), привежда глава, мисли само как да излезе, ядосва се на
нугата и глазурите, иска да я оставят на мира. Кулминацията на
вътрешната съпротива на героинята спрямо умопомрачителното
изживяване идва в реакцията ѝ спрямо Васко – отхапвайки парче от
купения шоколад, тя го упреква: „най-лошия си взел” – типичен ефект
на капсулиране в отрицанието, родено от инстинкта за самосъхранение.
Темата
за
консуматорското
свръхпредлагане
и
социалистическата му интерпретация е разработена и у Левичаров:
„Консуматорството било епидемия, тип корупция, която идвала от
Запада и се прехвърляла върху комунизма. …Къде свършва
естествената потребност, къде започва разлагащият лукс?” (А 129).
Ориентацията към потребление изпълва Партията с голяма загриженост
и поради опасността от подкопаване на колективизма.38 Затова и
семейство Луксови в романа на Троянов се държи в италианския
магазин като семейство Бедняшки, като един миниколектив, който
просто не функционира в условията на пазарна икономика и на
индивидуален избор. Да посегнеш към нещо конкретно в това
38

„Социолозите от 60-те и 70-те години изписаха томове за консумативното общество
на Запад, имащо за база свръхпроизводството и свръхпредлагането на стоки на пазара,
но парадокс е, че най-злокачественият консумативен манталитет се развива на Изток, в
комунистическите общества на некачествено производство на стоки за бита и на
перманентен дефицит” (Знеполски 2008: 242 и сл.).
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разнообразие от стоки означава да избереш като индивид, като личност,
да се идентифицираш: това не се удава на Яна. Троянов в случая не
демонстрира самоцелно света на стоките и консуматорското общество, а
реабилитира правото на избор и правото да си личност, имайки избор.
Отрезвяването на избягалите от България идва бързо въпреки
шока от „богатите гледки” и е повод за носталгични настроения, но
представлява най-вече начало на процеса на деидеализирането на
Запада. Показателен в това отношение е епизодът с “двама добре
облечени мъже”, имигранти в Швеция, върнали се в лагера Пелферино в
търсенето на сънародници, за да им разкажат историята на своето
емигрантстване. Разказът им контрастира с външния вид на истински
западняци. С това Троянов очертава двете страни на една и съща
действителност – лустрото на повърхността и твърде противоречивата
същност на западния начин на живот, който ще опишат тези иначе
добре изглеждащи мъже. Освен това епизодът прокарва тезата на автора
за портативната родина, в която обаче чужденецът си остава чужд,
колкото и интегриран да е той в приемната културна общност: „Едно
време ние също бяхме в тоя лагер, преди около три години. Носталгия
беше обзела двамата и те се връщаха назад в спомените. На Васко му
беше трудно да повярва, че може да се мисли с носталгия за лагера” (С
110). Ще бъде погрешно да се смята, че носталгичните приливи у
двамата емигранти са свързани с „милата сладка родина”. Връхлетялата
ги емоционална вълна е по-скоро резултат от несъвместимостта на два
типа култури, на два типа нагласи. И тази несъвместимост трябва да
бъде изговорена пред сънародници. Не защото те ще разберат
преживяното от българските емигранти в Швеция, а защото тази
несъвместимост може да бъде артикулирана единствено на български
език и пред представители на родната култура. Разказът им дори не е
предупреждение към бъдещите емигранти за трудностите, с които ще
трябва да се преборят в чужбина, той е лична потребност на българите,
емигрирали в Швеция, да споделят опита в една твърде далечна и чужда
култура; това е вид изповед за невъзможността да се върнеш назад, но и
за невъзможността да се адаптираш докрай в новата среда. Затова
наивният въпрос на Васко дали двамата непознати са късметлии, щом са
се установили да живеят и работят в богатата Швеция, получава
изненадващ отговор:
Ужасно е, кошмарно, не се издържа. Доматите им, ами те нямат вкус на
домати, и краставиците нямат вкус на краставици. Яденето, такова
нещо не може да се нарече ядене. Черен хляб вътре с несмлени зърна и
ако не ти харесва, има само сухар. А пък хората, с тях не можеш да се
230

оправиш, те са сдържани… а бе какво ти сдържани? Те са
откривателите на неприветливостта, щастливи са, ако виждат други
хора веднъж в месеца. Срещат се на улицата и се поздравяват от десет
метра разстояние, разменят десет думи, при което говорят
изключително бавно, и с това са изпълнили нормата за месеца. Гости
не канят без повод, това е немислимо, два пъти в годината излизаш с
колеги и те се напоркват до безсъзнание. Нас не ни обичат. Но мисля,
че и себе си не обичат. Студени са, отблъскващи и студени…
причината е във времето, всъщност това е най-лошото. Осем месеца в
годината зима, и то каква зима, постоянно под нулата, непрекъснато е
тъмно… (С 110-111).

Дисонансът между културите, между начина на живот в
България и Швеция, е основата на тази емоционална изповед. Очевидно
двамата мъже не се оплакват от обстоятелствата, които са ги прогонили
от родината – те имат свободата да мислят и да казват това, което
мислят, получили са добре платена работа, могат да си позволят това,
което никога не са могли да правят в родната си страна – да пътуват.
Затова пък зимата в буквален и в преносен смисъл е постоянен спътник
в тяхната самота, липсва им вкусът на родната храна, липсват им
непринудените срещи с приятели, съседи, колеги, познати. В другата
култура има установени строги правила дори в личните отношения,
конвенциите заместват спонтанните контакти, едносричната деловитост
е обсебила и частните разговори, самотата и студът са неотменни
спътници в монотонното ежедневие.
Образите на реалния живот на Запад провокират въпроса на
какво се дължи абсурдното му идеализиране в социалистическия Изток
– краткият отговор е, че то е контрапункт на идеологическото му
демонизиране, на пропагандното му заклеймяване като „империя на
злото”. Двете крайности на противопоставянето по логически път се
взаимоизключват. Обругаването без аргументи, заклеймяването с
декларативни клишета неизбежно поражда равна по сила и обратна по
посока реакция на идеализиране, което има малко общо с реалността.
Пример за абсурдни представи, предизвикани именно от
съпротивителни реакции в условията на бясна антизападна пропаганда,
е наивното убеждение на българските бегълци в италианския лагер, че в
САЩ и Швеция не стават катастрофи, защото карат западни коли и
спазват правилата за движение. Антипод на тази позиция е клишето, че
на всеки ъгъл в Америка те дебне гангстер със зареден пистолет (С 131).
Липсата на личен опит с другостта дава свобода на всякакви подобни
чисто умозрителни заключения, формиращи образи на чуждостта в
криво огледало.
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От друга страна, представата за своето също може да е
изкривена. Например поради отсъстващата информация „теоретично
престъпленията в справедливото социалистическо общество бяха
изчезнали” (КВ 265). На този фон с удовлетворение пропагандата
разпространява опустошителните криминални статистики на Западния
свят, особено на Съединените щати.
Дискурсът за отношението между двата свята включва и
релативиране на разликите между Изтока и Запада: за сградата на ООН
в Бруклин Бай Дан твърди, че в архитектурно отношение страшно много
напомня партиен дом в България и изразява съмнение дали всъщност
„американците не са открили сталинската архитектура” (С 217).
Изводът от коментираните полюсни съждения за опозицията
Изток – Запад е, че липсата на разумна контактна хипотеза (въз основа
на анализ на конкретни случаи от собствения жизнен опит) води до
комични ситуации както в случаите на заклеймяване, така и в случаите
на идеализиране на Западна Европа и Америка.
Комунизмът и религията. Вяра и суеверие
Управляващият след Втората световна война комунистически
режим, верен на идеологията на „социалистическия материализъм”, е
последователен в усилията си да унищожи вярата и религията (вж. AE
141 и сл., 240, 256, 266). В романа на Троянов този аспект се разработва
чрез образа на Бай Дан, който тайно кръщава в църква Алекс поради
забраните и санкциите за хората, изповядващи вярата си и спазващи
религиозните традиции. Cъщевременно в епизода с Грачката,
предсказателка, чийто прототип е Ванга, Троянов подчертава, че
въпреки официално прокламирания атеизъм и отричане на
паранормалните явления целият държавен апарат редовно я посещава
(С 164). Така се санкционира двойният стандарт в отношението към
религията и мистичното с литературното внушение, че в България
винаги е имало дефицит на вяра и свръхдоза суеверие.
Очакването на „чудото” е мотив, който преминава и през трите
романа в различни свои проявления – чудото на оцеляването, чудото на
спасителя, който непременно идва отвън, а да загубят комунистите
властта се отъждествява с най-голямото чудо, „колосално” чудо (вж. АЕ
392). Следват чудото на пословичното българско търпение – „Ей такъв
ми ти беше народът. Беше наивен, често предаван, често лъган
използван и добродушен народ. Комунистите толкова дълго бяха
печелили от неговото покорство и неговата доброта…” (АЕ 424), чудото
на партийния секретар, чудото на Първия в държавата – „Ако на човек
му трябваше голямо чудо, пишеше на Тодор Живков. Вероятността да
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се вслуша и да се смили над нечие желание не беше особено голяма, но
все пак значително по-голяма, отколкото при Господ Бог“ (АЕ 256 и
сл.).
В романа на Динев се представя още едно тайно кръщене,
кръщенето на Светльо Апостолов. Неговите баща и дядо са верни на
комунистическия режим, но прадядо му поп Серафим като свещеник е
пазител на православната вяра (вж. АЕ 131). В текста на Левичаров, от
друга страна, свещениците се поддават на корупция (вж. А 79), отчасти
като следствие от дългото, последователно и унизително шантажиране
на църквата и нейните свещенослужители от страна на тайните служби
и от идеолозите на социалистическия материализъм.
И в трите романа се акцентира върху насилствения отказ от вяра,
наложен от държавата. Алтернатива на този тип поведение е
поколението на бабите и дядовците – поп Серфим и Здравка в романа на
Динев, Бай Дан, Григори и Слатка в романа на Троянов, бабата на
повествователката в романа на Левичаров. Хората от това поколение, за
разлика от възпитаните в атеизъм майки и бащи, хвърлят мост от
предвоенното време към времето, в което израстват внуците. По този
начин се затваря празнината в традицията, в паметта и в историческото
развитие. Последиците от тази празнина обаче още дълго време ще
напомнят за себе си с острия недостиг на духовност в посттоталитарния
период на страната.
Замяната
на
религиозните
празници
с
граждански
социалистически ритуали Динев тематизира чрез своите герои, но и
чрез образа на Дядо Коледа, прекръстен по съветски образец в Дядо
Мраз, чиято къща се намира не в Лапландия, а в също толкова северния
и мразовит Сибир или на Северния полюс. „Комунистите не го бяха
отменили, може би само заради червеното му палто, което повишаваше
популярността на партията” (АЕ 217). Героят на Динев Младен
Младенов отъждествява религията с безпросветното суеверие. Когато
синът му Искрен се разболява и лекарите дълго време не могат да
помогнат, той отказва да се допита до „някаква полуграмотна гледачка и
баячка“. Това според него „би било също толкова лошо, колкото да
влезе в някаква църква и да пали свещ пред парче нарисувана дъска,
молейки за помощ някакво дърво” (АЕ 240). Религията като суеверие е
не само отживелица, тя е „враг на науката и на прогреса” според
идеолозите на социализма (Мизов 1962 : 4 и сл.), религиозните и
суеверните представи ненапразно се свързват с бабите, поколение,
живяло в предсоциалистическата епоха.
В същото време и тримата писатели насочват вниманието към
всеобщото приемане на важни фигури от православната традиция в
пантеона на националните герои. Парадоксът се изгражда от
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едновременното отхвърляне на религията като отживелица и суеверие и
утвърждаването на православието като една от най-важните съставни
части на българската национална култура и идентичност.
В романа на Троянов мотивът за мистичното и приказното, за
илюзорния, но „задължителен“ хепи енд е алюзия към утопията, към
„вълшебните видения”, останали и до днес в съзнанието на тези, които
живяха във „вълшебния свят” на социалистическа България:
„спецснабдяването, валутните магазини, закритите митнически
разпределители, …малката подземна заличка в хотел България, в която
на тъмно (!) се слушаха френски шансони и италиански канцонети, …на
кината, в които по четиринайсет пъти се гледаше „Чапаев”, с когото
майките гордо идентифицираха синовете си бригадири“ (АЕ 92).
Дребни неща, които не само приказно подслаждат сивото
социалистическо ежедневие, но и поддържат мита за неговото
„тайнство” и мистика. По същия повод Г. Господинов заявява: „то човек
наистина започваше да вярва в призраци и духове” (Господинов 2011:
39). Заради тази ирационалност подобни режими приличат на
религиите, в тях се вярва, те не се подлагат на рационален анализ и не се
поставят под въпрос.
Мотивът за ликвидирането на вярата е продължен в романа на
Динев с образното представяне на занемарени църкви, джамии,
синагоги, „превърнати в обори, фурни или други полезни постройки”
(АЕ 257). Завърналата се от Америка Роза в дългата си разходка из
родния Пловдив вижда това с очите си:
Синагогата бе превърната във фурна. Там, дето едно време се молеха,
роптаеха и възнасяха, сега се месеше, оформяше и печеше. Там, дето
някога миришеше на свещи, сега миришеше на топъл хляб. Като че ли
евреите, които навремето си бяха тръгнали за Израел, бяха взели със
себе си и Бог и на негово място бяха оставили бял брашнян прах.
Онези, които бяха останали тук, явно нямаха нужда от Него… Те
строяха комунизма, за което се нуждаеха само от ръцете и разума си,
но не и от Бога. За да не отслабва силата на ръцете и разума им, им
трябваше хляб и той им се даваше. Някогашната „манна небесна” сега
се планираше и произвеждаше по социалистически. За всичко, дето
някога се грижеше Бог, сега се грижеше Партията и за всичко лошо,
дето се случваше в света, вече не виняха Него, а империализма и
монополизма. Това имаше много предимства. Ако на някой му
трябваше малко чудо, отиваше при партийния секретар. Той се
намираше много по-близо, умееше да изслушва и дори можеше да бъде
подкупен. Ако на човек му трябваше голямо чудо, пишеше на Тодор
Живков. Вероятността да се вслуша и да се смили над нечие желание
не беше особено голяма, но все пак значително по-голяма, отколкото
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при Господ Бог. Дали беше отпътувал, дали си беше взел отпуск, или
беше прокуден, сигурно беше едно, Господ си беше плюл на петите и с
неговия дом сега се разпореждаше Партията като с имота на невменяем
човек (АЕ 256 и сл.).

Както става ясно, „през тези времена дори на Господ не му е
било лесно” (АЕ 257). С изключителна деликатност и болка в поетичен
стил Динев извежда тъжната констатация за разделянето на духовната и
материалната храна в образа на превърнатата във фурна синагога.
Приоритетът на материята пред духа е основен мотив в цитирания
пасаж в контекста на разговора за опошляването на вярата, която,
станала сякаш излишна, е напуснала хората. Особено силно е
внушението за подмяната на божественото, на „манна небесна” с
физическото. Макар иронично представено, идентифицирането на
партията с вярата, на партийните функционери с божества, е тъжната
равносметка на огромните загуби в сферата на духовното. Сега чудесата
се планират, произвеждат се, за тях отговарят подкупни и арогантни
апаратчици. Бог е не само високо, но и далече и спасение не дебне
отникъде. Чувството за безнадеждност не успяват да компенсират и
опитите на Иван и Михо да разсеят плачевната гледка и породената от
нея вътрешна горчилка при вида на запуснатите храмове, разказвайки
на Роза за постиженията на социализма „под вещото ръководство на
нейния брат, другаря Младенов”, който „беше допринесъл за новия
облик на града” – по улиците няма просяци, няма и безработица. Самият
Младенов е ярък продукт на тази установена в годините на безверие
бездуховност и пошлост, с липсата на елементарно човешко чувство
към родната сестра.
Друг грях на режима спрямо църквата е постсоциалистическата
метаморфоза на атеизма в позьорското участие в религиозни ритуали от
страна на висши партийни функционери, които преди 1989 г. са
заклеймявали вярата в бога:
Много обичаха да се снимат, религиозно смирени и с големи свещи в
ръце, пред олтара на храма „Св. Александър Невски“, където
демонстрираха колко хубаво могат да се кръстят, сякаш сам Господ Бог
ги беше научил. Ако навремето фашистите не бяха обесили на
телеграфен стълб поп Андрей, Червения поп, сега той сигурно пак
щеше да грабне Библията, щеше да скъса някоя страница, да увие с нея
едно гюле от оръдието и да го запрати, не както едно време – по
църквата, а по партийния дом (АЕ 509).

Последици от лицемерието в отношението на режима към
религията има както във възпитанието на децата, така и във
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възприемането на другостта. „..който говори с Бог, го изяждат червеите
за наказание” (АЕ 266) – така плашат малкия Светльо, за да го
отблъснат от прадядо му поп Серафим, който живее с християнските
добродетели за разлика от поколението на партизанина дядо Светлин и
бащата милиционер Йордан. Динев ясно разграничава тези два свята,
между които е прекъсната връзката: „Йордан беше доволен, че къщата
на дядо му беше продадена. Винаги беше мразил дядо си, поп Серафим,
но къде-къде повече мразеше циганите!” (АЕ 267). Тъкмо на циганин е
продадена родовата къща на семейство Апостолови, така тя остава
обект на омразата дори и след смъртта на свещеника. Йордан приема
продажбата на къщата на „омразните” цигани със злорадо
удовлетворение, тъй като вярва, че в къщата на Бога ще се загнезди
грехът. Съчетанието от безверие, безбожие и етническа омраза е
плодородната почва за семената на национализма, намерил ярък израз в
т. нар. възродителен процес, както и в развихрилите се
посткомунистически националистически движения. В контекста на
дискурса за отношението на режима към вярата и духовността Динев се
спира на същността на национализма чрез „откровенията” на героя си
Йордан Апостолов:
Според него всички цигани до един бяха крадци, а всички вкупом –
мръсно племе. За Йордан те бяха виновни дори само заради това, че
съществуват. Защо тази омраза се бе закотвила толкова дълбоко в
сърцето му, оставаше необяснимо, подобно на много от нещата, които
се случваха в мътилката на душата му (АЕ 267 и сл.).

Кратко и точно са предадени белезите на националистическото
поведение: генерализиране („всички са крадци”), вулгарни и истерични
квалификации без аргументи („мръсно племе”), самопризнание за липса
на трезв разум (необяснима омраза), емоционална неуравновесеност
(мътилка в душата). Всички тези симптоми пораждат безпомощност,
безсмислие, самоненавист, но тъй като инстинктът за самосъхранение
действа безотказно, самоомразата се превръща в омраза към другия,
чуждия, слабия, малограмотния, бедния, което е вид злокобно
удовлетворение, компенсиращо собствения провал.
Паралелно с темата за църквата и религията е разгърната и
темата за суеверието. Въпросът за него у Динев е поставен така: „Значи
какво можеха да имат комунистите против суеверието? Радваха се, че
съществува, защото то беше голямата конкуренция на църквата. Защото
църквата не можеше да свали толкова ниско цените на своите истини”
(АЕ 362). Това е важно попадение на Динев: в българската църква,
чиято единствена грижа през социалистическия период е опазването на
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имотите, е лицемерна, а вероятно и корумпирана – тя със задоволство
оставя за душите да се грижат суеверието и паранормалните явления,
които, макар и прикрито, се радват на всенародна почит и признание,
включително от страна на висши партийни функционери.
Посещението на Бай Дан при Грачката, за да се сдобие с
информация за Алекс, става повод разказвачът в романа на Троянов
също да разсъждава за връзката между комунизъм и суеверие:
Аз съм приемала много известни хора, но все невежи. Всички искаха
да чуят предсказанието за тяхното бъдеще, сякаш е готварска рецепта.
Само че бъдещето не може да се сготви… Една година при мен се
извъртя цялото Политбюро. Едва не се засичаха понякога, пресичаха си
път. Какви ти материалисти! Бяха по-суеверни от черните котки…
Всички искат да знаят бъдещето. Защо им е? Знаете ли защо им е? Аз
имам едно подозрение. Защото са изгубили миналото си. Дяволът кара
дърветата да изгарят собствените си корени. Той обича сухите листа,
празните листове. В отчаянието си търсят утеха в бъдещето. Никой от
тях не съм утешавала. Нито един. И затуй не ме пуснаха да ида до
Божи гроб… (С 164).

Пасажът напомня за многократно интервюираните политици и
интелектуалци от близкото минало, които направиха път до Рупите да
търсят утеха при Ванга. Това, което идеологически е недопустимо за
социалистическия морал, етика и начин на живот, съществува на найвисоко ниво в държавата и е в рязко противоречие с проповядвания от
марксизма-ленинизма материализъм. Цялото Политбюро се „изсипва”
при Грачката да му „сготвят” и сервират поредната утопия за бъдещето,
но се дебнат един друг, за да не се засекат, че някак си е неудобно, а
може да последват и санкции. Отчаяни от настоящето на реалния
социализъм, невярващи в илюзията „светло бъдеще“, всички са се
втурнали към ирационалността на сляпата Грачка, която обаче никого
не утешава, не пощадява, и затова е наказана със забрана да отиде до
Божи гроб.
Алтернатива на безбожието – мост, който в ценностно
отношение Троянов хвърля от довоенна България към демократичното
бъдеще на страната, е представена от автора в лицето на свещеника от
Любимец. „Попът и семейството му, къщата и домашната ракия –
всичко това създава впечатлението, че никога не е имало комунизъм”
(КВ 166 и сл.). Гостуването на Троянов в къщата на попа от град
Любимец, „обзаведена с тежка буржоазна мебел”, с пиано в
трапезарията, с „доста щедра за българските условия вечеря” извиква
спомените за предсоциалистическа България с патриархалните
традиции на живия малък град, на живото село, с поддържаната църква,
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с възрожденския ентусиазъм на хората: „Няма да намерите друга черква
като тая в България! – стените боядисани, подът с мраморни плочки.
Парцелът е ограден със стена, висока метър и половина, всяка тухличка
е поставена с любов, а към външния свят води изкусно изработена порта
от ковано желязо … Попът разказва с колко труд е събрал даренията за
черквата и как не си е пестил труда да реституира земята и
недвижимите имоти на черквата и на семейството си” (КВ 166).
Реториката на свещеника е контрапункт на ширещата се бездуховност и
разпада на ценностите – разказът за къщата, черквата, даренията, земите
е косвената присъда на духовника срещу онези, които не се спират пред
нищо, за да продължат властването си и след 1989 г.: „ТЗСТ-тата се
разпаднаха, партийните секретари и председателите купиха машините
на дъмпингови цени, по-бедните обработват земята с голи ръце, като
някога, с мотиката” (КВ 167). Историите, които разказва попът, не
отстъпват по абсурдност на историите за мъртвите души на Гогол. И
двете характеристики – мъртви души и абсурдни истории се вписват
изцяло в концепта на социалния експеримент комунизъм. Но докато в
света на Гогол човек може просто да се разсмее, от историите за
комунизма смехът секва (вж. КВ 168 и сл.).
Споменатите тайни кръщенета в романите на Троянов и Динев са
пореден повод да се разсъждава за българската православна църква,
нейните свещенослужители и отпора спрямо нея. Главни действащи
лица в изследвания епизод от романа на Троянов са Бай Дан, учил в
младостта си в семинарията, и неговият състудент свещеникът Николай.
Първият е изгонен от семинарията заради скандал, вторият с „буйни
мустаци и месести бузи” прави кариера в църквата. Старата неприязън
между „послушника” Николай и „бунтаря” Бай Дан е устояла на
времето. Скандалът в миналото напомня удивително за Лутеровия
реформаторски акт със „заковаването” на протестантските тези на
вратата на църквата във Витенберг. Тринайсетте тези, „оня боклук”
Йордан залепя към всяка врата на спалните помещения на семинарията.
„Наставникът, бесен от гняв, попита за виновника”. С този еднократен
акт е разтърсена („като след земетресение”), макар и за малко, част от
системата. Литературното внушение в случая визира отказа на една
консервативна институция да се промени: Лутеровата реформация
прави пробив във всемогъществото на църквата; прочитът на Троянов за
„църковните дела” в България подчертава липсата на всякаква нагласа
за реформиране.
Непроменен във времето остава и образът на бунтаря Йордан
(Бай Дан), изключен от духовната академия, лежал по затворите, с
репутация „разрушител” на всичко, до което се докосне. Специфика на
образа е съчетаването на бунта срещу атеистичния режим с бунта срещу
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църковната институция. Съдържателно бунтът на семинариста Йордан
не е деклариран изрично и подробно, а е опростен във формулата „тези
за несъществуването на ГОСПОД”, което е алогичен акт от страна на
един семинарист (атеистите не се захващат да учат в семинарията).
Отсъствието на богоугодно поведение у църковните служители е
същността на този протест и това в романа се визира с фигурата на
„бесния” наставник, с бързото намиране на „виновника”, с отношението
на другите (послушни) семинаристи („Трябваше да те изхвърлят, винаги
си създавал само неприятности”), които впоследствие правят успешна
кариера и „месести бузи”. В по-нататъшното си развитие образът на Бай
Дан ще приеме „играта” като свой принцип в живота, като усещане за
божественото в себе си (играейки, той сам твори съдбата си), като
алтернатива на институционализираната религия, срещу която героят се
възправя на младини (С 43).
Подготовката на тайното кръщене на Алекс в романа на Троянов
дава нови потвърждения за отношенията между миряните и
свещениците. Напуснал като семинарист „лоното” на църквата, Бай Дан
настоява като кръстник на Алекс да поеме сам главната отговорност, не
толкова в ритуала, колкото в неговото тълкуване: свещеникът да потопи
детето във водата, което канонично означава освобождаване от „злите
сили”, а Бай Дан, подобно на Спасителя, да го извади от водата и да го
„избърше” от „лоши влияния”, „за да не остане полепнала нито капка от
вашата помия”. Критиката е директна и радикална, визира ония зли
влияния, които идват от човеците и от човеците свещеници. Надеждата
на кръстника е, че Алекс няма да е някой, „който понася всичко, който
приема всичко, с ангелско търпение, с овче бездушие” (С 47). Бай Дан
извършва вид антикръщение, отричайки смирението, примирението,
овчедушието, все изискуеми от църквата добродетели. Сцената се
предхожда от язвителна констатация за продажността на свещениците
(търговците не са изгонени от храма), за тяхната неадекватност като
служители на бога, и най-важното, за зависимостта им от партийнополитическата номенклатура („амин тук, амин там, амин за партията,
амин за решението”).
Църковният дискурс в романа поставя два основни въпроса: за
адекватността на църковната институция в контекста на богоугодното
служение и за църквата като обект на посегателства от страна на
партийната и държавна власт, която има пълен контрол над нея. В този
смисъл е загатната и тежката участ на българската църква, която търпи
в обществото всички негативи на дисбаланса между зависимостта от
държавата, наложена включително и със силови методи, и
неудовлетвореността на паството, което се чувства неразбрано,
изоставено, излъгано от своите духовни пастири (С 43 и сл.). Ритуалът
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на кръщаването пародира и идеологическото клише за спасението,
което идва от Изток, както и разпространения стереотип за Запада като
„царството на мрака и смъртта” (империята на злото) – поредно
потвърждение за критичното отношение на Троянов към
идеологическата обвързаност на църковната институция с политиката и
нейните структури.
Свещеникът поп Серафим, дядо на милиционера Йордан,
представя другата гледна точка към църквата, гледната точка на
свещеници, израснали, възпитани и работили преди идването на
комунистическия режим на власт. Разговорът за „греха”, поддържан от
атеиста Йордан, син на „партизанин“, е облечен в идеологически дрехи:
„Неговият баща се беше борил за по-добро общество. Той искаше да
укрепи обществото и да го освободи от греха” (АЕ 55) „Палачът”
Йордан, който стреля в полицейското управление с халосни патрони по
арестанти, движи се като потенциален убиец по пътищата, жестоко
убива любовника на жена си и садистично се наслаждава на изсушения
му език, същият този Йордан разсъждава за греха:
Челото му се разсичаше от една единствена дълбока и дебела бръчка,
която приличаше на скоро зараснала рана. Мургавото му лице
почервеняваше, начумерените му вежди се сблъскваха като два
ядосани козела и остра болка разцепваше главата му. Мислите му,
които много рядко се нижеха спокойно една след друга, се заплитаха в
главата му като сирачета в голям чужд град...Твърдо решил да открие
първопричината за греха, един ден той дори отиде при дядо си, поп
Серфим (АЕ 55).

Последвалата анатема („вие комунистите сте греха на земята”
(…) и проклятието, изречено по адрес на собствения син партизанин и
внука милиционер („Срам ме е от теб!”), очертават отношението на
стария свещеник към уродливостта на безверието и безбожността на
онези, които само с присъствието си оскверняват храма божи и словото
божие. Ярката бунтарска позиция на поп Серафим е в пълен контраст на
доволството и чувството за самодостатъчност на отец Николай от
романа на Троянов.
Бащата на повествователката в романа „Апостолов” носи името
Христо, библейски обещаващо спасение, но не намира равновесие
между прекалено многото божественост в името си и прекалено
малкото вяра в живота си. Подобно на вироглав храмов слуга, Христо
хвърля връзката ключове за земните дела нагоре към „началството” с
надеждата да бъде освободен от безсмислието им. Нито един път нищо
не се „закача” там горе и героят взема в ръцете си собствената съдба,
слагайки край на живота си. „По- скоро баща ни открай време е
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разсъждавал за собственото си обесване”, без да разчита на някакъв си
инфантилен „бог-дете” (А 52). От „избраник”, „носител на Христовото
име”, дарен свише с „красив, мелодичен глас”, достоен за „небесните
хорове”, той изпада до нивото на оная „прокълната маса”, „скупчена
под крилата на Сатаната”, с което губи „царството небесно” (А 53).
В „Апостолов” се открива своеобразен тип (анти)релгиозност,
далеч от ритуалите на църквата, един вид протестантизъм, който опитва
сам да разреши дилемата живот – смърт чрез прекия контакт с
всевишния, „подхвърляйки” му земните си тегоби, инфантилизирайки
го или противопоставяйки му се с акта на самоубийството (вж. А 51).
Този вид автономна религиозност е контрапункт на търгашескопомпозната постпогребална церемония, „сполетяла” Христо много
години след смъртта му.
Символите на религиозното почти се заличават от публичното
пространство по време на комунистическия режим: затварят се църкви,
синагоги, джамии, (Динев), преследвани, манипулирани, изнудвани са
свещеници (Троянов, Динев), включително от най-висок ранг, както
показват съвременните разкрития в биографиите на висши духовници,
тяхната функция изпълняват партийни и ОФ активисти (вж. Господинов
2011: 27), които открито се гаврят с бог, „на когото всички се
присмиваха като на стар склеротик” (АЕ 132). Чрез поп Серафим е
възстановена паметта за онези духовници, които в своята вътрешна
емиграция удържат на изпитанията през времето на унизителното
отношение към църквата и духовността и не се поддават на
изкушението да станат част от репресивния апарат на режима.
Духовници като поп Серафим са алтернатива не само на атеизма като
официална политика на режима, но и на самата църква, която бива
предадена отвътре без особена съпротива. Дори забраната да се влиза в
църквата не е пречка за поп Серафим да продължи святото си дело („Бог
е навсякъде”), кръщавайки Светльо в леген на двора. (Неслучайно
идеолозите на социалистическия бит обвиняват предимно старите
поколения
за
устойчивостта
на
религиозните
ритуали.)
Противопоставянето между духовния и светския живот приема особено
черни краски, когато тайнство като кръщаването на дете се превръща в
акт на отмъщение на майката спрямо бащата атеист (АЕ 133). Такъв е
случаят с малкия Светльо, който без знанието на родителите тайно е
кръстен в църква. В противовес на духовния акт на въвеждането на
детето в лоното на църквата дядото партизанин разнася седмици наред
пъпа на детето, чудейки се къде да го хвърли, за да го забрави накрая в
кръчмата (АЕ 134). На фона на затворените църкви, гонените
свещеници и забраните за черкуване Динев ясно очертава
безпомощността на властта спрямо вътрешната емиграция на
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вярващите, превърнали в църква собствените четири стени и съхранили
спомена за това в алтернативната колективна памет – срещу вътрешната
емиграция и паметта за нея е безсилна дори репресивната
комунистическа държава.
Неотделима част от религиозната проблематика е отношението
към смъртта. Смъртта е „видима” навсякъде в България – в бетонните
гета, в мръсотията по улици и градинки, в задръстените с боклуци реки,
дори горите и полята не са пощадени. Израз на повсеместната смърт са
облепените с некролози колони, електрически стълбове, огради, спирки,
дори дървета (С 153). Нещо, което дискретно и интимно се скрива в
страниците на вестниците в Западна Европа, е изложено на показ в
България, сякаш с това засвидетелстваме още повече нашата мъка и
обич към мъртъвците. Парадоксалното и тъжното е обаче, че тъкмо там,
където смъртта демонстративно се афишира, животът има най-ниска
цена.
Споменът за мъртвите се дели на ретроспективен и
проспективен. Ретроспективното възпоменание за мъртвите е поуниверсалната, първичната и естествена форма на паметта за тях. Това е
формата, в която една група живее заедно със своите мъртви (мъртвите
присъстват в настоящето) и по този начин изгражда образа на
собственото си единство и цялост, което включва ведно живи и мъртви
като нещо напълно естествено. В проспективното измерение на смъртта
става дума за заслугите (Leistung) и славата (fama) на мъртвите, за
пътищата и начините да останеш в паметта на поколенията и да
придобиеш вечност. В това измерение заслужават да бъдат съхранени
такива дела, които доказват не просто мярата, а извънмерността на
човешките възможности (вж. Oexle 1983: 48 и сл.).
Мъртвият Миро в „Ангелски езици” обединява във фикцията на
романа двете перспективи на паметта за мъртвите. От една страна, той
остава в спомените на много имигранти, на които приживе е помагал
(Leistung); в този смисъл той „живее” заедно с тях, участва в тяхната
общност и така присъства в настоящето. От друга страна, Миро е не
само част от настоящето, но чрез „извънмерността” на способността си
да помага от отвъдното е потенциален участник в по-нататъшната, в
бъдещата съдба на живите. Посетителите на гроба му носят цветя като
знак на почит към неговата добродетел, но те носят и своите надежди за
неговата подкрепа в бъдеще. Чрез тази амбивалентност на образа на
мъртвия Миро фикцията на романа внушава чувството за взаимност
между живи и мъртви, чувството за единството на една социална група,
която не се разпада и след смъртта на своите членове. „Човек живее,
докато се споменава името му”, казва една египетска поговорка. Самото
описание на гроба и на паметника на Миро, нестандартен и
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неподвластен на традицията, демонстрира повече от обикновен спомен
за мъртвия: „Миро имаше мобифон и криле” (АЕ 5). Двата атрибута
сочат в различни посоки, единият се съотнася с комуникацията в света
на живите, другият със символите на небесните простори.
Мобифонът, запретнатите ръкави, шарената вратовръзка, изгладените
крачоли са аксесоари, които съпровождат живота на прагматичния
човек в неговото всекидневие. На мъртвеца Миро живите (Искрен и
Светльо) поверяват историите на своите семейства и своите лични
истории. Така в структурата на романа Динев обединява миналото
(смъртта на Миро, двете фамилни саги), настоящето (актът на
разказване, интерпретиране на тези истории) и бъдещето (надеждите,
перспективите на Искрен и Светльо, изказани пред мъртвия Миро).
Кръгът минало – настояще – бъдеще се затваря. Структурата на разказа
при Динев не е линеарна, тя наподобява кръговрат, в който
непрекъснато се пресичат трите измерения. Подобно отношение към
спомена за мъртвите има и при Троянов. Слатка посещава гроба на
мъртвия си съпруг, разговаряйки с миналото за настоящето и бъдещето
на децата и внуците.
В „Апостолов” Левичаров представя друг тип отношение към
смъртта. Карнавалният характер на траурната процесия излиза извън
рамките на двете гледни точки (ретро- и проспективна) към смъртта и
към паметта за мъртвите. Тук се появява трети ракурс – освен
обременеността от миналото Левичаров демонстрира една
„апокалиптична веселост” или „весел апокалипсис“, ако парафразираме
определението на Херман Брох за модерната немска литература от
началото на XX в. (Fröhliche Apokalypse). Никой не се взема на
сериозно, въпреки очевидните апории и колизии, разгарящи се в образа
на повествователката. Към апокалиптичната фриволност се прибавя
комерсионалността като водещ принцип, като единствен импулс за
„изравяне” на миналото: „купиха от нас съгласието да изровим
останките на баща ни” (А 35). Споменаването на процедурата по
ексхумацията се придружава неотклонно от глагола „изравям”, който
има натуралистичен оттенък и до голяма степен неглижира типичното в
подобни случаи почтително и респектиращо отношение към смъртта и
мъртвите предци. Смъртта попада в сферата на грубо прагматичното,
ако се имат предвид финансово-търговските операции на участниците в
погребалната процесия, което от своя страна я отдалечава от
трансцендентното и я превръща в част от земните дела на човека.
Екзистенциалната проблематика на живота и смъртта е
тематизирана в романа на Динев в разсъжденията за белия свят, на
който се появяваме и който не се оказва чак толкова бял: „Нищо не
струваше този свят. Не си струваше да се умре за него, не си струваше
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да се живее в него”(АЕ 71). След като вече си се появил на света,
гледаш го с „гладни очи”, с надежда. Надеждата обаче се отъждествява
единствено с възможността да получаваш „остатъци”, да „пропъждаш
мухи и оси”, да „крадеш кокала на кучето”, „защото нали един ден, така
или иначе, ще се мре”.
Динев сякаш дописва Левичаров в аспекта на екзистенциалното
безсмислие, като извежда като единствена „алтернативата” да се „живее
на инат” (АЕ 71). В този смисъл авторът рисува гротескния образ на
свещеника поп Андрей (легендарният поп Андрей, възпят и от Гео
Милев), който стреля по църквата, където сам е проповядвал, с гюлета,
увити в страници от Библията: „Обесили го на телеграфния стълб. Ни
човек, ни ангел се вясвал край него, на вятъра се веело само прашното
му черно расо. Отдалече се чувало. Хората не смеят да се доближат до
онова място, разправят” (АЕ 74). Сблъскват се две страни на
колективната памет за историческата личност поп Андрей. От една
страна, той е героят от Септемврийското въстание, организирано от
комунистическата партия за сваляне на т. нар Демократически сговор,
установен след Деветоюнския преврат и оценяван от левите сили като
фашистки. От друга страна, непривичната роля на свещеник, участник в
ръкопашни улични боеве, късащ страниците на Светото писание,
увивайки гюлетата с тях, стрелящ по храма, където сам е проповядвал
мир и смирение, е източникът на културен и цивилизационен шок. В
българската културна традиция храмът е обител, последно убежище за
преследваните, застрашените от физическо и духовно унищожение. По
храма дори врагът се въздържа да стреля. Фикционалният образ, който
изгражда Динев, е демоничен. Поп Андрей е не само символ на смелост
и саможертва, той плаши и хора, и ангели, зловещо се чува плющенето
на расото му като черно знаме. Твърдението, че никой не смее да се
доближи до „онова място”, сякаш е прокълнато, се отнася не само за
миналото, но и за настоящето. Картината на обесения поп Андрей
извиква друг образ от историческата памет: бесилото на дякон Васил
Левски, който „виси на него със страшна сила”. На фона на
общоприетия литературен и исторически образ на Левски като
национален герой внушението на Динев, направено чрез образа на поп
Андрей, е нееднозначно и се разминава решително с традиционното
тълкуване на героиката и подвига.
Българите – оценки, самооценки, ценности
Българите приличат на „корабокрушенци” и което е по-важното,
те „сами се възприемат като такива” (А 121) („скапан народ” КВ 23):
„хора, чужди един на друг и затворени в себе си, мъже с корави якета от
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изкуствена кожа с тежки, червени длани, жени, облечени повечето в
черно, с големи чанти пред коремите си, и двата пола омагьосани на
пейките като безмълвни свидетели на всеобщата неволя” (А 121). Към
беднотията и мизерията, тематизирани в изследваните литературни
произведения, се прибавят безпомощността и липсата на рефлекс, на
реакция, на действие за промяна, сигнализиращи обреченост.
Българите, с които ни среща романът на Левичаров в
постсоциалистическа България, не приличат на починалите българи
емигранти, препогребани в родината. Такава е тезата на
повествователката, която тя иносказателно развива в три варианта,
отговаряйки на въпроса по какво се различават едните от другите:
романтиката и отношението към природата (историята за идиличното
рибарско село, А 124), трудолюбието и вкуса на храната (историята за
ненадминатото българско овче сирене, А 125), старият градски бит,
съчетал европейски аристократизъм и източна екзотика (А 125). Всички
тези ценности и добродетели липсват у съвременния българин в днешна
„опърпана, прекършена България” (А 126). „Фантазията ни е очевидно
бедна, за да бъдат разкрасени последните седемдесет години” (А 126).
Времевият отрязък от историята на страната, който и найнепредубедената памет за миналото не е в състояние да разкраси,
обхваща не само последните двайсет години на упадък и разруха, а и
предхождащите ги години на социалистическо развитие.
Самообразът на един човек или една общност не само отговаря
на образа, самообразът предпоставя образа. Не можеш да се
самовиждаш като нещастен неудачник, да се самомаргинализираш в
„резерват” (А 138) и да очакваш, че другите ще те възприемат по друг
начин. Точно този парадокс лежи в основата на написаното от три
разочаровани от романа на Левичаров читателки39, които подплатяват
своите емоционални възприятия с аксиоми от психологията и
психоанализата. На тях може да се отговори, че диагностицирането на
„опонента” като нуждаещ се от терапия (Ботев го е казал по прекрасен
начин) е лесен, но неубедителен израз на контрапозиция. От една
страна, Левичаров наблюдава у българите породената от комплекси
39
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липса на самочувствие, от
свръхсамочувствие, което и
комплексираност:

друга страна, установява у тях
според Троянов е симптом за

„Ние, българите, сме много способни, но обстоятелствата ни пречат да
развием способностите си”
„Кои обстоятелства?”
„Византийците, турците, мафията…” (КВ 23)

Търсенето на оправдание в трети лица, събития или
обстоятелства е изпитан български способ да признаем, че сме
забравили „първо: да работим здраво, второ: да поемаме сами
отговорност, трето: да сме честни” (КВ 23). Троянов развенчава мита за
българското трудолюбие, което сигурно някога е съществувало и сега е
качество на определени индивиди и групи, но не може да бъде
генерализирано; извежда дискурса за „другия” като вечния виновник за
злата българска участ; постулира невъзможността да признаем пред
себе си несъстоятелността на първото и второто.
Продължение на мотива за образа на българите и представата им
за себе си са многократно тематизираните в романите на Троянов,
Динев и Левичаров клишета от времето на социализма като например
поставяните по вратите табелки с надписа „Образцов дом“, някои от
които още стоят. В началото това се възприема като символ за
образцова хигиена и естетика в подредбата на дома, доколкото
еднотипните мебели и жилища го позволяват. „Образцов” постепенно
напуска обаче конотацията „уют“ и се превръща в морална категория.
Образцовият дом, образцовото семейство, „образцово щастливата
двойка” (А 127) не са само думи. Левичаров го потвърждава с прецизно
сравнение в няколко пункта относно различията в характерите на
българските си баба и дядо (А 128-129). Нейният анализ, а и нашите
спомени за всички „образцови” неща показват, че образцов означава в
случая „латентен, скрит под загладената повърхност“ (захарасона у
Троянов) съгласно максимата всичко е наред за пред хората. Иначе как
човек да си обясни показното деклариране на образцовост, ако не като
вид щит срещу злите погледи отвън, но и срещу собствената гузна
съвест. Част от тази образцовост е оеснафяването в обществен и личен
план: „сбръчкването до нещо тясно, параноидно, касиерско”
повествователката свързва с биографията на българския си дядо, който
от авантюрист и бунтар преди 1945 г. „метаморфозира” в годините след
концлагера и каменоломната в „благонравна, усърдна счетоводителска
душица” (А 131).
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Друг български типаж, който представя Левичаров, е емигрантът
Табаков, справил се с цялата европейска бюрокрация, организирайки
траурната процесия по преместване на тленните останки на
сънародниците си в родината. Табаков обаче не може да се справи така
лесно с българските майстори, които изработват надгробния паметник
на покойниците. Нещо повече, лежерността („работата се тътреше”, А
79), с която те строят паметника по свое виждане, без да се събразяват с
изискванията на клиента, е въпрос на манталитет, но и на дълго
практикуваното сервилничене спрямо кастата на майсторите –
поредният дефицит от времето на социализма. Отношенията клиент –
майстор деградират в отношения на зависимост, в страхопочтителна
подчиненост на клиента на капризите на майстора. Майсторите и
търговците в България са обект на особено страхопочитание от страна
на своите клиенти; клиентите тук, за разлика от европейските, не винаги
имат право и са обект на изнудване и корупция (А 79). В този контекст
може да се включи и подкупността на българската православна църква:
нейното съгласие за погребенията се получава с помощта на
„внушително дарение” (А 79).
Българите и конспирацията
Склонността у българите към конспиративно (компроматно)
мислене, интриги, разпространяването на слухове без никакви
доказателства, заради лични, често низки страсти и пристрастия (вж. А
93), е показана в исторически план в романа на Левичаров: „Както
често правят, и тук българите изграждат въз основа на една
незначителна подробност гигантска история, в случая – безкрайно
заплетена история за убийството на своя цар Борис...” (А 82), който
благодарение на връзките си с Третия райх без война връща на България
обширни територии. Склонността към мистификации се обвързва с
лична история за една афера на бащата на героините в романа и
слуховете за негово извънбрачно дете. Пътят на интригата минава през
България – от българка, учеща в Швейцария, през българските роднини,
за да застигне наследниците в настоящето (А 91). Като заговор се
тълкува и самоубийството на бащата:
Потайност и заговорничество, болестта на българите! Подарък от
превъртелите бащи, подарък от каканижещите на висок глас майки за
децата им, от столетия. Роднините ни в София неизменно ни поднасяха
пресни примери за въпросната болест, когато станеше дума за смъртта
на баща ни (А 92).
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Конспиративните теории започват с намеса на българските тайни
служби в смъртта на бащата – версия, която е „твърде красива, за да не е
вярна” (А 93), преминават през подозрението на роднините към
германската му жена, два месеца по-възрастна от него, което е „срам и
позор” за „българския клан”, и стигат до подозрението на децата за
евентуален „принос” на майката в самоубийството на бащата.
Изключение от всеобщата мнителност прави младото поколение,
представено от Румен Апостолов, който не вярва на тези „глупости”.
Любимият аргумент на останалите герои в българския заговор е: „един
истински българин не се беси” (А 97). Самоубийството като вид
коледен подарък за самия себе си и като вид суверенно решение (човек
държи живота си здраво в ръце) тематизира и Димитър Динев (вж. АЕ
10).
Няколко поколения българи „изпитват наслада от култивирането
на тайнствени мозъчни творения, това е и техен дълг” (А 94). От същата
българска болест „по собствено признание” боледува и героинята на
Левичаров, която дълбоко в себе си изпитва страх от имагинерния враг,
който ѝ има зъб, но не иска да се покаже наяве, а е скрит дълбоко и се
появява в сътворените специално за нея шумове в дългите безсънни
нощи (А 31). Тази болест до голяма степен предопределя
инстинктивното подозрение на героинята към всичко и всички,
болезнената ѝ чувствителност към българската действителност,
изблиците на агресия към нея.
Конспиративното мислене е от онези дълговечни, трайно и
здраво вкоренени характеристики на българския манталитет, които
упорито и с все по-голям успех ни придружават и до ден днешен,
особено в срещите ни с дугостта (чуждостта). Всяка изказана
нелицеприятна позиция относно България, българите и „българщината”
мигновено ражда подозрението за пъклен план, който цели да унижи
българското самочувствие. Друго обяснение за масовото произвеждане
на конспиративни истории е много разпространеното у българите
чувство за ощетеност от страна на всякакви странични фактори –
съседите, великите сили, историята. Когато се чувстваш онеправдан или
нямаш логично обяснение за несполуките си, когато искаш светът да
изглежда понятен и разбираем, не толкова сложен, колкото всъщност е,
се появява „естественият” рефлекс на самозащита – конспирацията.
Изходът от тази ситуация според Левичаров е: за да изтръгнеш на
българите компромата от мисленето, би трябвало да им откъснеш
главите (вж. А 93).
В контекста на споменатата българска конспиративност
съкровищата в „мутренския замък” се оказват пряко следствие от
любовна афера между бащата на Сашко и „ексцентричната щерка на
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Живков” Людмила, „…кльощаво чудовище с писклив глас, вярвала в
целебната сила на вълшебните камъни и в магията на свещените
български съкровища, но най-вече в собствената си способност да
предсказва бъдещето. Всичко намерено при археологически разкопки
през седемдесетте и осемдесетте години трябвало да ѝ се донася лично
и тя го тълкувала като знамение. Била убедена, че чудото на
хилядолетното българско величие всеки миг ще настъпи. След една
злополука обвивала при обществени изяви главата си в тюрбан, навярно
за да скрие, че с тази глава вече нещо не е наред” (А 164 и сл.).
В краткия пасаж се преплитат няколко вида колективна памет.
Първият пласт надстроява анализираната вече идея за приемствеността
в българската история, включително и в условията на комунистическата
диктатура, като неотменима потребност миналото да се употреби за
целите на укрепването на тоталитарната държава. Не случайно
дъщерята на диктатора стои начело на управлението на „чудото на
хилядолетното българско величие”, Комитета за култура, който
инициира празненствата по случай 1300 години българска държавност и
свързаните с това изложби на българските съкровища по света. След
тези чествания друга част от историческата ни памет, отново в
контекста на конспиративността, се усъмни в автентичността на тези
съкровища и в ефективността на изразходваните от инициативния
комитет средства за тяхното световно турне – като заподозрени се
появиха имената на доста „правителствени” писатели и художници. В
този смисъл трябва да се тълкува и визираният в цитата контрол, който
лично Людмила Живкова упражнява върху ценните археологически
находки. Вследствие на този контрол чужд посланик на прием в София
има възможността да се възхити на камеята, която краси деколтето на
Людмила. Чрез разказа си Левичаров демонстрира алтернативната
памет за присвояването на част от ценните предмети от страна на
комунистическата номенклатура извън практиките на търговия с
контрабандирани антики – дело на иманяри, криминално препродали ги
именно на мутри и новобогаташи като Сашко. Въпреки грубата
(„кльощаво чудовище с писклив глас”) и на места цинична (ad hominem)
лексика, която обрисува портрета на Людмила, в него присъства
споменът за нейната широка култура, за нейната мистичност и за
заниманията ѝ с езотерични култури. През 70-те години на миналия век
млади интелектуалци от социалистическа България се обръщат към
авторефлексията като начин на вътрешна емиграция и на дистанциране
от идеологическата сцена на официализираните занимания в рамките на
„организираното свободно” време. Именно Людмила Живкова по
признание на западни изследователи е поддръжник и защитник на
подобни занимания в областта на духовното (вж. Таylor 2007: 188).
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Дори литературната провокация на Левичаров за гадателските
способности на Живкова е част от това косвено признание за ролята,
която има дъщерята на диктатора за международното признание на
българската култура, нещо, което не се харесва на комунистическите
режими в страната и чужбина. За доминиращата целия източен блок
съветска власт акцентът върху националната история и културната
обособеност на една общност е в противоречие с политиката на
„интернационализация”, широко проповядвана от комунистическата
идеология. Отварянето на културните граници, което е мотото на
живота на Людмила Живкова, не е в приоритетите на тази политика. Що
се отнася до личния ракурс, свързан с тази историческа личност,
Левичаров нарушава в текста си табуто, касаещо здравето и живота на
човека (т. нар. табу поради деликатност, вж. Димитрова 2009: 26).
Облеклото и красотата на българските жени
Унификацията, демонстрирана в публичното пространство и в
жилищното строителство (бетонните гета), Левичаров безпроблемно
съчетава с внушението за липсата на вкус във външния вид на хората и
в бита като цяло в постсоциалистическа България. Тази каузална връзка
може да бъде дискутирана, във всеки случай тя не е нито еднопосочна,
нито еднозначна. Унификацията в социалистическия бит създава
сивота, еднообразие, бетониране на мисленето, грозота, но трудно
може да бъде обвинена за просташката шарения на „освободените”
вкусове, за чалгата и мутренската бруталност във всички области на
социалния живот в постсоциалистическия период.
Нееднократно авторката визира липсата на хигиена и
безвкусицата в домовете (в кухнята на Румен всичко е лепкаво), в
обществените заведения, в храната, по улиците, във вида на хората. С
„начервосаната“ си уста леля Цвета прилича на „вавилонска курва”:
Тази уста! Не можеше да бъде на никой друг, освен на вавилонска
курва. По природа тънкоустна, тя бе обилно начервосана много извън
контура на устните, тъй че се беше оформила полусатанинска,
полуклоунска червена уста, размазана по краищата, като това
размазване стигаше чак до средата на бузата ѝ, такава една прекалено
подвижна, във вечно движение, раззината от смях уста; уста с лоши
зъби в нея… (А 143).

От цялото описание лъха нечистоплътност, лековатост, вид
клоунада, съчетана с „жалкия начин, по който тогава се обличаха
всички хора, сякаш ги бяха командировали на мравешка процесия”.
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Представената от Левичаров шарена безвкусица не може да компенсира
убийственото еднообразие в ежедневието, бита и нравите. Същевремено
Цвета е описана като екзотична, нестандартна птица, скверна жена
(пуши и ядосва стария си баща). Дори тази алтернативна роля, която ѝ
се приписва като пробив в скуката, бездействието и безвремието,
потвърждава, а не отрича внушението за „безцветността“ в този начин
на живот.
Каквито жените, такива и проститутките в България. (В
сравнение с проститутките от околовръстното шосе, представени от
Левичаров, социалистическата проститутка Изабела от романа на Динев
живее „аристократично” въпреки забраната да се упражнява тази
професия.)
Жените са за окайване. Никъде не съм виждала толкова грозни,
толкова жалки проститутки, телата им са пристегнати в ярка пластмаса,
обути са в ботуши. Предлагат се жени от почти всяка възраст, те стоят
пред осеяните с нечистотии храсти и отчаяно се хилят на шофьорите.
Безумна надежда: да изчезнеш срещу нищожно заплащане с някой мъж
зад храстите или да се покатериш при него в шофьорската кабина и да
отидете до най-близкия паркинг. Мъките на преизподнята, описани от
Данте, изведнъж ми се струват безобидни… гадост, пот, сперма, урина,
възпаления, кръв, писъци, удари, сърбеж, мухи, строшени бутилки,
найлонови торбички, коприва, осили, които се забиват в кожата.
Съдбата на българските магистрални проститутки е точно толкова
жестока, колкото е била съдбата на прокажените в течение на столетия.
Но накъдето и да погледнем, не се вижда ни един последовател на
Христа, който да намаже с миро болящите ги нозе и да спаси от мъки
поне една от тях (А 150).

Трагедия на природа и хора в едно. Но по-трагичното от окаяния
вид на проститутките е облеклото на младите момичета в България,
което Пенка Ангелова обстойно коментира в статията си за романа на
Левичаров „Изопачена до узнаваемост”.40 Затова не учудва бруталното
40

„Задължително млади келнерки са с полички, които в изправено положение едва
успяват да прикрият бельото. Родна картинка, разположена в рамките на абсолютно
нормалното, на българската норма за нормалност, изненадваща всеки чужденец или
чужденка с унизителната предизвикателност… Романът на Левичаров разкрива
пропастта между капсулиран вътрешен и неприкрит външен поглед, който не се свени
да погледне към тази пропаст. Ще си позволя малко отклонение: Колега от съседна
балканска страна отбеляза, че и при тях има такива красиви жени, но те не се движат
по улиците. Швейцарски писател даде критично интервю относно тази поднесена като
на тепсия красота, което не беше излъчено по радиото. Германски студент с известно
задоволство реши, че е открил ивицата на проститутките в български град: оказа се, че
е минал край университета. Млади германски лекторки в България с години се опитват
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обобщение на авторката, чиито изводи няма нужда да се подлагат на
верифициране, но все пак трябва да се отчете подчертаният афинитет на
Левичаров към хиперболизации, генерализации и основани на тях
литературни провокации:
Грациозни момичета се разхождат край нас, някои хубави, всички –
ужасно облечени. От всеобщо предлаганите дрехи втора употреба са си
избрали най-курвенските парцалки. Ако с тях вървят мъже, те
приличат на борци с мазни коси, вързани на опашка, татуирани до под
брадата, колкото високи, толкова и широки. Вероятно всеки от двата
пола разполага само с един код. Жените сигнализират: курви сме,
мъжете: брутални сме. По време на цялото ни пътуване не срещнахме
нито една елегантна жена и нито един мъж в добре ушит костюм (А
122).

Продължение на дискурса за липсата на вкус и грандоманията е
мутренският стил в постсоциалистическа България. Зад високата
над четири метра, тежка, двукрила метална конструкция, наподобяваща
крепостна врата с набити напречни греди и стърчащи гвоздеи, с охрана,
въоръжена до зъби с автомати, с пруски стражници, е залостен светът на
мутрите. Собственикът „мирише на някой, който се смята за еталон на
всичко“; той не е „праживотно“, но все пак е „достатъчно пра-, за да не
се бои да разпространи миризмата на собствения си, продължаващ рода
орган”. Многобройните антични предмети, изложени като в музей в
палата му, не са израз на привързаност към изкуството и културата в
една къща „без книги”. Страховитият вид на оръжията и доспехите се
допълва от кръвожадността на ловните трофеи, чиито космати глави
висят по стените. Като задължителен аксесоар към интериора на
господаря в халат, с герб на гърдите, е представена жената, полегнала на
шезлонг край басейна с малко кученце в скута. Безвкусица и
първенющина, събрани ведно (вж. А 161-172). Дори гробището не е
пощадено от пошлостта – мутри, погребани със скъпите си коли,
паметници на мъже в цял ръст с мобилен телефон, ролекс и фасада на

да проумеят защо българските девойки се предлагат като стока на пазара. А
българските девойки просто не знаят за това… Българските проститутки не се
различават по облеклото, което носят, а по
мястото, на което се намират. В
България все още трудно се срещат социални прослойки, които да се разпознават по
външни белези. Нито по облеклото, нито по колите, които карат и с които си мислят,
че си създават статус. Разпознават се само тези, които в рамките на българското
общество се наричат “дебелите вратове” – и за които в романа също е отделено място“
(Ангелова 2012: 238).
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мерцедес – паметници, „тъпи или внушителни според душевното
състояние на зрителя” (А 233).
Сексуалност и психическо здраве
Към табутата в социалистическото възпитание принадлежат:
сексуалната просвета, заклеймена от психолозите на режима като
източник на „разврат” и „морална разпуснатост” (ЦДА, ф. 28), както и
говоренето за психическите отклонения, чието игнориране демонстрира
примерът с депресията на Доротея в романа на Динев.
Диктатурите малко се интересуват от психиката на човека, или
ако се интересуват, това става в специални, станали печално известни
заведения по време на националсоциализма и комунизма. Дълго време в
България се смята за срамно да признаеш, че имаш нужда от психолог
или психотерапевт (и сега липсват платени от здравната каса терапии).
Неудобството в това отношение впрочем е характерно и за развитите
западни демокрации, психолозите и психоаналитиците са „тайните
шамани на нашето общество” (Saehrendt 2011:148). На този фон думите
на героя от романа на Динев Младен Младенов звучат не само
инфантилно приповдигнато, но и невежо:
Забравяте, че вече сме в зрелия социализъм. В най-свободното и найсправедливо общество на света. Тук хората растат при най-добри
човешки условия. Тялото не знае какво е глад, духът е свободен. С
какво да си обясни човек, че духът изведнъж заболява? Тезата
„Битието определя съзнанието” за жалост не подлежи на съмнение.
Значи комунизмът и лудостта са несъвместими (АЕ 338).

Проблемът за самоубийствата (Доротея) е крит или
маргинализиран като несъответстващ на социалистическия морал, но
бележи разделителната линия между автентично човешкото и
идеологическия баласт. Никой не бива да научава за това срамно петно,
лепнато върху фамилната история на Младенови (вж. АЕ 338).
Ценностни ориентации
Oсновен акцент в изследваните романи е преплитането на
дискурсите за материалната и духовната култура в българските градове
в две различни епохи от историята на България: дискурса за старата
градска култура в следосвобожденска България с нейната живописна
възрожденска и европейска архитектура, с нейните християнски
традиции в противовес на дискурса за новия “бетонен”, атеистичен
253

социалистически бит. Откритата неприязън на социалната база на
социализма (население от патриархално устроеното българско село) към
градската култура и бит (облекло, обноски, начин на хранене и
забавление) е причината за опита на новата власт да изличи от паметта
на хората стария начин на живот. Тези процеси са част от целенасочена
политика на комунистическия режим на масова урбанизация и
претопяване на заварената градска култура на старите елити (вж.
Знеполски 2008: 33). Те са пагубни не само за българските градове, но и
за българското село, тъй като насилствената урбанизация засяга
основополагащи патриархални ценности и структури в него (вж. Рот
1989: 349 и сл.). Както по идеологически причини в следвоенна
България се табуизират цели области от западноевропейската култура,
по същия начин се цензурират широки сфери от българската градска
култура от периода преди 1944 г., анатемосвана отначало като
фашистка, впоследствие като упадъчна (декадентска). Може да се
обобщи, че една от историческите ипотеки на режима е радикалното
скъсване с традициите на българската градска култура, наречена от
идеолозите на социализма „буржоазна”.
Причините за интензивните урбанизационни процеси след 60-те
години се коренят не единствено в индустриализацията на страната.
„Обличането” на селските низини в политическа власт до голяма степен
променя статута на българския селянин, ползващ се с уважение в
годините след Освобождението. Издигането на малограмотността в ранг
на политически фактор прави възможно новото „самочувствие” на тази
социална прослойка, която изоставя селския бит, символ на
непрестижност: „не ща да казват на децата ми селянчета” е аргументът,
който изтласква големи маси от хора в големите градове и в крайна
сметка довежда до възникването на бетонните гета. Другата причина за
принудителната урбанизация е от идеологическо естество –
„подобряване на класовия характер на членската маса” (Резолюция от
1945) на БКП, за да стане възможна диктатурата на пролетариата.
Буржоазен антипод на пролетарския, работнически бит е старият
градски тип архитектура. Унифицирането на екстериора, интериора и
населяващите го хора е представено в романа на Динев в опозицията
между родната къща от детските спомени с двора и градината и
построения на същото място по социалистическо време блок (АЕ 97). В
подобни блокове се настаняват хора, придошли от селата в периода на
усилената индустриализация, в резултат на което възникват панелните
гета. Тъжна констатация за ниското равнище на живот, особено след
масовото опустяване на българските села, се съдържа в литературното
противопоставяне на светлината от газовата лампа и светлината, която
ще роди новогодишната реч на Т. Живков (АЕ 183 и сл.).
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Промените в отношението на българите към старата градска
култура е държавна политика на забрава и игнориране на определени
ценности, политика на налагане на диктаторски модел на управление в
сферата на бита: „Да станеш господар на паметта и забравата е една от
най-висшите цели на класи, групи и лица, които искат да владеят цели
общества” (LeGoff 1992: 86). Протичащото след 1944 г. идеологизиране
на битовата култура в публичната и в частната сфера е част от контрола
над общественото развитие в комунистическа България: придобитите в
личен план материални ценности не бива да се превръщат в самоцел,
трябва да бъдат подчинени на обществените интереси, в противен
случай те се превръщат във фетиш, а това води до отчуждаване на
личността от обществените цели и интереси. Естественото разминаване
между интересите на личност и общество се квалифицира като остатък
от буржоазното и дребнобуржоазното отношение към частната
собственост (вж. Цонков 1965: 48). В интереса на общото благо
социалистическата идеология отказва приоритет на частната
собственост, защото „за нашето общество материалните стойности са
само предпоставка за развитието на човека“. И още: „За разлика от
капиталистическото
общество,
където
самото
материално
благосъстояние е целта, то за нас е само средство, за да постигнем найголямата, най-благородната, най-хуманната цел – формирането на
всестранно и хармонично развитата личност на комунизма” (Леви 1969:
4). Подобни тези поставят социалистическите потребители на
материални блага в деликатното положение да бъдат обвинени, че се
поддават на „буржоазно” влияние на фона на постоянните и унизителни
неудобства в ежедневието и постоянната липса на елементарни неща
(вж. Господинов 2011: 119, 138 и сл.). Като “буржоазна отживелица” се
третират изконни български църковни ритуали и празници, почти се
криминализират черкуването, кръщаването, църковният брак. Дори в
рамките на семейството няма консенсус по отношение на религиозните
ритуали и традиции, както свидетелстват и романите на Динев и
Троянов. Наложената от режима нелегалност на вероизповеданието се
съчетава с провокации – по време на църковни проповеди се
организират открити набези, но Народната милиция „реагира” все със
закъснение.41 Най-малкото, което със сигурност може да бъде
установено, е дълбоката пропаст между традиционното почитане на
религиозните празници, скрито у дома, и официалната политика на
41

Официалната мемоаристика на режима отрича тези факти, позовавайки се с
умиление на издадените през 1977 г. спомени на Тодор Живков, в които той
„трогателно описва как майка му до самата си смърт отбелязвала Великден с козунаци
и червени яйца, как и в собствения му дом този празник бил винаги посрещан
подобаващо… ” (Господинов 2011: 93).
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преследване на тези ритуали на обществени места, включително в
православните църкви и гробища: „Следваше група гробове без
кръстове… Румен ми прошепна в ухото, че това били гробове на бивши
членове на Политбюро. Те не обичали кръстовете” (А 232). Пример за
дисонанса между официална политика и традиции в романа на Динев е
погребението на партизанина Светлин, на чийто гроб Драгомира,
наследница на богата за времето фамилия, поставя вместо петолъчка
кръст. В този смисъл ограниченията са условни, те могат да бъдат
заобиколени и нарушени, без това непременно да има фатални
последици.
Продължение на дискурса за материалната и духовната култура
преди и след 1944 г. е мотивът за “буржоазния” произход, който под
различни форми се санкционира от властта и срива много съдби на
личности, фамилии и цели родове: като се започне от Народния съд,
чийто блюстители тайно нощем извеждат тези, които се секнат в
кърпички, а не в шепата, и ги погребват в масови гробове,
преминавайки през интернираните „буржоа” и интелектуалци, в чиито
къщи в центъра на София незабавно се настаняват семействата на
палачите (срв. Оборище 33) и се стигне до забраните „буржоазни
елементи” да учат в университета (вж. Господинов 2011:42, 46 и сл.).
Всички тези слоеве много често фриволно се етикетират с
квалификацията „фашисти” или „фашистки елементи”. Разширеното
понятие за „фашист” е контрапункт на антифашист (комунист), при
което се изпада в парадокса двете страни огледално да се припокриват.
С тази квалификация се обозначават не само участниците в структурите
на „монархо-фашистката власт”, но и всички, които не са ѝ се
противопоставили активно - пасивните, политически ненадеждните,
инакомислещите спрямо комунистическата идеология (интелектуалци),
буржоазията, кулаците, богатите… (вж. Знеполски 2008: 90).
Старите български елити и новата социалистическа власт
Противоречието между градската култура и произтичащите от
нея образци на поведение, от една страна, и създадените по време на
социализма поведенчески стереотипи, от друга страна, Левичаров
демонстрира чрез биографиите на българските си баба и дядо и техните
предци. Бабата произхожда от семейство на търговец от Пловдив,
майката
активно
работи
в
образователната
система
на
следосвобожденска България, а бащата, чиято библиотека с безброй
ръкописни бележки в полетата на книгите наследява повествователката,
следва философия във Виена и Лайпциг. Дядо ѝ работи като прокурист,
директор на Кооперативна банка, става заместник-кмет на родния
256

Пазарджик, „но идването на комунистите на власт моментално слага
край на всичко” (А 130). В тази рязка промяна в биографията на дядо си
повествователката вижда обобщено отражение на превръщането на
България от развиваща се и просперираща държава преди 1944 г. в нещо
„тясно, параноидно, касиерско” чрез „радикално духовно сбръчкване“
(А 134). Архивът на дядото свидетелства за „един натикан в ъгъла
човек, който се съсипва от някакви си дреболии, който направо се
побърква от необяснимата небрежност на ближните си, който навсякъде
се сблъсква с неразбиране, навсякъде надушва предателство и се
възмущава от това” (А 134 и сл.). Възпитан в ценностите на
досоциалистическа България – инициативност, активно отношение към
живота, самоувереност и усещане за принадлежност към общността,
той не може да понесе липсата на елементарни свободи, безотговорното
отношение към личната и обществената собственост, чувства се
неразбран и в резултат на това развива типичното за българина
недоверие към всички и към всичко. Левичаров метафоризира
индивидуалната съдба на дядо си и на целия род, представителен за
духовния и политическия елит на довоенна България, и я превръща в
символ на смачкването на този елит в комунистическа България.
Частица от онова възрожденско поведение на дядото се запазва въпреки
тесногръдието на системата, въпреки репресиите – той вътрешно
емигрира в своите интелектуални занимания като есперантист и
филателист, които му осигуряват възможния, позволения от цензурата
на режима излаз извън оградите на затвореното общество в
социалистическия лагер. Чрез епистоларната връзка с представители на
други култури героят „приватизира“ обратно национализираната и
тотално контролираната от властта лична сфера и така под формата на
тихо съпротивление търси убежище от враждебната публична реалност.
Но и тези малки свободи са поставени под въпрос в намека на
героинята, че често писмата не стигат до адресатите поради пълния
контрол върху кореспонденцията, особено върху тази за
капиталистическите страни. Другото, което героят успява да опази от
покварата на режима, е особен вид почтеност към хора и вещи. Пример
в това отношение е грижата му за асансьора в кооперацията, поддържан
от стария човек в условия, в които безстопанствеността (кражбата и
рушенето на общата анонимна собственост) е модел на всеобщо
поведение. Показателно е отношението на околните към „философиите”
на героя: на неподправения му интерес към „социално-етични и
политически теми” те отговарят с битовизми („ревматизма на жена си”)
или остават напълно индиферентни („не виждаш ли, че дори найблизките приятели вече не ти пишат”). Левичаров демонстрира
установяването на духовната нищета в общество, в което акцентът пада
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върху битовото оцеляване в условията на икономика на дефицита (вж. А
131 и сл.). Дядото е този, който от целия български род най-много
импонира на героинята със своенравието си, с ненавистта си към
бетонното жилище и към всичко, което му се случва в него: „разперва
ръце като някой миротворец, далеч извън бетонната преграда на
отвратителния си балкон… сякаш кани небето да го хване под
мишниците и да го отведе оттук ведно с гълъбите му” (А 149).
Част от афинитета на Левичаров към досоциалистическото
минало на България е искреното ѝ възхищение от българския градинар
емигрант Дончо Гицин, чиято страст е отглеждането на рози. Този
мотив се вмества еднакво добре в традицията на отглеждането на рози,
което Левичаров обаче не венцехвали в българския му контекст, а
свързва с традицията на българските градинари, заминали в странство в
началото на XX в. (А 155 и сл.).
Moтивът за малобройните, но добре подготвени елити в
основните сфери на стопанския и духовния живот в довоенна България,
оформената по европейски градска среда стоят в основата на
литературното лаудацио на Левичаров и едновременно с това са
контрапункт на нейната ожесточена критика към икономическата
занемареност
и
духовната
нищета
в
социалистическа
и
постсоциалистическа България, унаследени от тоталитарно време и
задълбочили се в годините след промяната.
Старият Пловдив и бетонните гета
„Гигантизмът” като „стил”, следствие на екстензивното развитие
на социалистическото общество, налага своя отпечатък в
градоустройството на българските градове от 50-те години на миналия
век нататък и заплашително засенчва всичко старо и ценно в градската
архитектура (вж. Лабов 1979: 78). Останките сега се пазят като в
резервати в старите части на градовете и в историческите местности.
Старата градска архитектура много бързо отстъпва място на
работническите панелни квартали, „появили се на бял свят с държавни
язви, държавни циреи” (А 111), с монотонното “сиво”, от което са
направени жилищни и обществени сгради. В подобни блокове се
настаняват предимно хора, придошли от селата42. Появяват се
отчайващи гледки:

42

Селската егалитарна общност нанася дълбок отпечатък върху българската градска
култура, който се усеща и до днес (вж. Знеполски 2008: 62).
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Перник ги беше уплашил. Минавахме покрай огромни развалини на
промишлени сгради. Километър след километър пред очите ни се
точеше катастрофален ландшафт от полупорутени постройки,
изпотрошени прозорци, разкопана земя, сметища, ръждясали кранове,
безсмислено вдигнати във въздуха кофи на багери, разпръснати
навсякъде машинни части. Честна дума: в продължение на километри.
Индустриална карантия без предназначение… тук-там, забравен от
бога като в лош сън, изникваше някой човек, например пазач с куче,
или друг, който ровеше в боклука (А 216).

Комбинацията от „чумни останки от някогашни комбинати” и
„сгради от лек метал с по-нова дата на раждане” допълват картината (А
216). „Карантията” на индустриалните квартали, описана от
повествователката в романа на Левичаров, е в контраст с фабричните
постройки в Рурската област, които са „титанично красиви” (А 216). Не
учудва и фактът, че цялата грозотия е резултат от целенасочена
държавна политика за унифициране, обезличаване на градовете. Под
алтруистичния претекст „жилище за всеки и за всички” човешкото
достойнство и гордост биват „напъхани и залостени” в „пенелни
съндъци с изкривени балкони, с безформени петна от гъба и ръжда, с
тръби, които стърчат от стените като криви куки” (А 111). В
междублоковите пространства, където от десетилетия са складирани
остатъците от строежите, никой не се разхожда (вж. КВ 17). Естетика
ли, кому е притрябвала? „Машината на комунистическата бюрокрация
смята всички хора без изключение за слепи гадини” (А 111). Румен като
много българи е „сляп за нещата” – за отровната смрад в Софийското
поле, за грозните промишлени съоръжения, за занемарените панелни
квартали. В същото време социалистическата поезия възпява сивите
бетонни конгломерати в „блестящи” и „пламтящи” тонове (вж. Зидаров
1951: 4-7). А начинът, по който архитектурно е планирано градското
пространство, е от изключително значение не само за качеството на
живот, но и за мисленето и житейското поведение на неговите
обитатели (вж. Брунбауер 2010: 105). Обитателите заприличват на
квартала и на дома, в който живеят (вж. Halbwachs 1967: 55):
„Различните квартали в един град и домовете в един квартал имат свое
собствено място и са също толкова здраво вкоренени в земята, както са
дърветата и скалите, както е един хълм или едно плато. От това следва,
че групата на обитателите им няма чувството, че се променя, докато
видът на улиците и сградите остава същият…” (вж. Halbwachs 1967: 130
и сл.).
Следствие на уеднаквяването на екстериора и интериора е
унифицирането на мисли и възприятия. Еднотипните жилища са
свързани с идеята за равнопоставеност (егалитарност) – до шлосера
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живее университетският професор. „Функционалната бетонна гора с
унизителна грозота, опустошение на последната епоха” е
противопоставена на дългото търсене на „къщата на баба и дядо,
заменена от десететажен панелен блок (КВ 101). Принципът: В центъра
на вниманието стои личността („и всичко се прави за теб”) в условията
на диктатура се заменя с игнорирането на личността като център на
обществената система. Гледната точка за мястото на личността и за
значението на колектива е своеобразно акцентирана при Динев чрез
интертекстуална препратка към превърналата се в крилата фраза
Вапцарова строфа: „Какво тук значи някакъв си индивид?”:
„Колективът винаги е по-силен, а масите на пролетариата са най-силни”
(АЕ 93).
Архитектурата на многоетажните панелни блокове, част от
процеса на урбанизация, отговаря на колективизма като основен
принцип на организация. От друга страна, тя демонстрира ясна
социална йерархия – частното е подчинено на общественото,
хоризонтална самоорганизация в частната сфера не е предвидена (вж.
Брунбауер 2010: 133). Но въпреки урбанизацията връзката със селото се
поддържа, както от страна на отделното семейство, което я възприема
като спасително връщане към извора, в критични ситуации и по време
на традиционни празници (децата посещават баба и дядо), така и от
страна на държавата за поддържане на баланса в продоволствието. В покъсен етап връзката със селото се налага по идеологически причини с
цел отстраняване на масите от политизираното градско пространство.
Семейство Апостолови в романа на Динев получават мечтания
апартамент в града, но в трудни моменти се връщат към селото в
еднофамилната къща, което възстановява континиутета на традиции и
идентичност. Тук Динев очертава носталгията по оня идиличен селски
бит, в който семейството със собствен труд изкарва прехраната си в
собствено стопанство и който е в основата на културата на селския
живот в България. Този селски колорит става жертва на изтръгването на
селяните от естествената им среда и насилственото пролетаризиране на
дребните
земеделски
собственици
чрез
проведената
от
комунистическата власт масова колективизация с цел да се ликвидират
т. нар. дребнобуржоазни останки. Процесът на дезинтеграция на
българското село протича паралелно с процеса на ликвидиране на
старата градска култура, на който се спира Левичаров. Така борбата
срещу частната собственост и в селата, и в градовете води до
унищожаване не само на материалната база на тези култури, но и на
демократични ценности като суверинитет, свобода на избор, мислене и
говорене. Масовата колективизация на село води до масова
урбанизация. Новоизпечените „граждани” обаче по душа си остават
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селяни, силно обвързани както със старото си битие, така и с
традиционната култура, което показва примерът със семейството на
Йордан Апостолов. Те носят старите си навици на живот –
потвърждение за това е романтично-натуралистичната реакция на
Михо, който трябва да замени къщата си с апартамент: „Няма по-хубаво
от това да излезеш нощес на двора, да изпушиш една цигара и да
пуснеш една вода под звездите. Е на това му викам кеф. Не, никъде не
се местя. Ще пукна между ония стени“ (АЕ 198).
Всмукването на селските маси от нововъзникналите градове води
до личностно лумпенизиране, което се открива не само сред
представителите на пролетариата, но и манталитетно в много други
социални слоеве – администрация, органи на сигурността, отчасти
интелигенция. Пример за това дава героят на Динев Йордан Апостолов.
От една страна, той и семейството му непрекъснато се връщат към
селско-патриархалния ред, идеализират селския живот, търсейки там
успокоение в празничните ритуали и фолклора и ненавиждайки града
като топос на разврата, насилието, бруталността. От друга страна, в
града Йордан намира начин да израсне в йерархията, за да упражнява
безнаказано върху по-слабите същия произвол, от който самият той
страда. Противопоставянето на селото на града и двояките последици от
това са основополагаща линия в романа на Динев. От това
противопоставяне губят всички освен комунистическата партия, която
по този път развращава масата от дребни собственици и така създава
широката база за утвърждаване на собствената си идеология. Друго
следствие от разделението между града и селото, което внушава
текстът на Динев, е цивилизационното разграничение: селото се схваща
като място далеч от цивилизацията, място на тежък физически труд,
топос, който разделя поколенията – младите хора „бягат” в града.
В резултат на миграцията от естествената си среда са изтръгнати
големи човешки маси. С разколебани традиционни ценности и без
здрава опора те са захвърлени в ново социално пространство, където
започва мъчителен процес на адаптация към изгражданата през
годините на социализма нова градска култура. Мигриращите са „новите
варвари”, едновременно жертви и инструмент на социалното
инженерство. Eдно от големите безумия на режима е „да изчезнат
различията между работниците и селяните, между града и селото, което
практически означава, че селото е обречено не само в икономически
план, но и като носител на традиционни патриархални и християнски
добродетели (вж. Знеполски 2008: 208, 271). Резултатът от този
социален експеримент демонстрира образът на Йордан, в който Динев
концентрира пагубното влияние на комунистическата идеология и в
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частност на социалната ѝ политика в контекста на търсене на новата
идентичност, на „новия човек”.
Наред с жилищните квартали и Черноморието не е пощадено от
хотелите-чудовища, „дремещи в тъпото си безсилие” (А 151).
Хотелските комплекси са нарочно изградени и обзаведени така, че дори
по време на отпуската социалистическите граждани да се радват на
обичайния „уют” на панелните си жилища (вж. КВ 289). Красноречиво е
сравнението между варненския и цюрихския хотел: първият със спарен
въздух и от години немити прозорци („сив слой по стъклата, който
отровно отразява слънчевата светлина”, А 152), с оглушителния шум от
близкия строеж; „Цюрихският езерен въздух предизвиква у мен някаква
мечтателна окриленост. … В стаята ми с изглед към брега, сред
освежения от водата въздух светът за няколко часа ми изглеждаше
съвършен” (А 153).
Обществените
сгради
продължават
традицията
на
социалистическото строителство с типа „сталински градеж“,
монументални, тежки, неугледни. Такава е сградата на Националния
исторически музей в София, „плоска като ъгловата пита, много широка,
много грозна… помпозна, твърде захабена сграда, в стила на
ориенталските административни сгради, повлиян от разбиранията за
изкуство на Мусолини”. И още:
В ниското преддверие човек можеше да научи що е страх. Усетих как
черепът ми се стяга. Сградата би била подходяща за надписи, които да
изпълват стената от край до край като този например: За българския
народ дружбата със Съветския съюз е като слънцето и въздуха за всяко
живо същество - … и за прочутия плакат на Джон Хартфийлд с един
огромен, облещен Димитров, надвесен над малкия, обут в издути гащи
Гьоринг” (А 220).

Архитектурният стил и неговият интериор визуално и вербално
олицетворяват двете диктатури на двайсети век. Резиденциите на
правителството, както и цялата публична архитектура, са построени в
помпозния и „тежък” стил на „скъпите безвкусици” (КВ 47).
Контрапункт на архитектурната, мисловната и плакатната
студенина на
Националния исторически музей са пленителните
тракийски съкровища, изложени в неговите зали: „във витрините
лежаха творения, които поразяваха със своята крехкост, бяха по-тънки
от хартия, все чудеса, за които можеше да се предположи, че са
създадени от нечие дихание, а не с помощта на сечива” (А 220).
Левичаров редува контрастите между оживялото минало с изяществото
на филигранните тракийски съкровища и мумифицираното настояще
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със занемарената архитектура и неугледната природа в екстериора на
музея – окаяната гледка на повехналите растения, сухите фонтани,
недъгавите дървета, повсеместния прахоляк (вж. А 220).
Друг контраст спрямо неугледното настояще е старият Пловдив,
възторгващ с каменното си великолепие: „Каква изтънченост. Каква
хармония между природа и архитектура. Нима строителите са пели,
когато са полагали гредите? Нима резбарите са имали пред очите си рая,
когато са забивали длетата си? Красотата не подлежи на описание... При
градежа са се струпали сигурно всички български ангели” (А 214).
Синтез от Париж, Виена и Златния рог „и ето, родила се е българската
хубавица, на която е отредено да живее и занапред със собствени сили и
собствена грация” (А 215). Изкуство, което не шокира, не уврежда
мозъците и „остава да бодърства там завинаги” (А 21). Неслучайно
Пловдив, средище на много култури в диахронен и синхронен план, е
обект на възхищението на повествователката дори в сравнение с добре
запазените сгради в западноевропейските градове: достолепните порти,
каменното великолепие на идиличните вътрешни дворове,
изтънчеността на формите: „тапицирани стени…, изящни мебели от
деветнайсети век… стенни шкафове, които те карат да мислиш, че в
този дом обитават добри духове… Възхитителни салони с фрески по
стените…” (А 212 и сл.). „Една достолепна хубост се редува с друга…
Накъдето и да се обърнем – радост за очите. Къщите наистина са много
по-различни от ония, които познаваме от добре запазените
западноевропейски градове. …просто не можеш да им се нагледаш” (А
210). Специално внимание се обръща на спецификата на българската
градска архитектура от края на деветнайсети век, съчетаваща
традиционно
българското
с
европейското,
както
и
на
„многонационалното гъмжило, населявало някога Пловдив” (А 215),
мултикултурен профил, запазен и до днес.
Манастирите, църквите, песнопенията са други обекти на
възхвала. Описанието на Женския манастир в Арбанаси с жизнеността и
животворността на архитектурата, с градинския пейзаж е същински
контрапункт на урбанизираната грозота, на апатията, бездействието и
разложението, доминиращи в жилищните квартали на социалистическа
България: „Красиво, о да, наистина красиво… Всичко наоколо цъфти и
се развива… всичко свисти, шумоли, пърха, бръмчи…” (А 58). „Живи”
в „магнетичната сърцевина на безмълвието” са дори стилизираните
икони на светците, които „живеят, събеседват, спят и сънуват” в
„чудотворни покои”, не в помпозните музейни зали, а на свято място,
където „онази неръкотворна светлина” изпраща просветлението и
поразява наблюдаващия с „магията на необяснимото”:
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Никога, дори в най-добрите световни музеи, иконите – ако ще да са подобри от тези – не могат да имат въздействието на тукашните. Иконите
са общителни, вкопчени една в друга, те държат да разкажат за
важните моменти от Стария и Новия завет в съпровод на местни
светии, които внимават да не се пропусне нещо, раздиплят пергаменти
и вещаят закрила (А 60-61).

Неповторима е и акустиката в църквата „Св. Неделя”, където се
извършва опелото на българите емигранти. „Песнопението нито веднъж
не изкънтя, нито веднъж не прозвуча фалшиво, то набъбваше изящно и
отново стихваше, за да се извиси после пак, с което напомняше прилив
и отлив на спокойно море” (А 228). Неслучайно за опелото е подбрана
именно тази църква. Повествователката не пропуска да насочи
вниманието към атентата от 1925 г. и главната роля на комунистите в
него, както и към малко известния факт, че след идването си на власт
комунистическата партия се стреми да заличи паметта за бруталното
събитие, взело толкова много жертви, включително с идеята за
събарянето на църквата. На нейно място трябвало да се издигне огромен
паметник на Ленин ( А 225 и сл.).
Преплитането на лични и обществени ракурси продължава и в
рамките на двата типа образи, които Левичаров противопоставя: както
грозните картини на бетонните гета се свързват с яростта на
повествователката към българския ѝ баща, финесът на манастирите и
техните икони, изяществото на възрожденските градове и българската
градска култура хармонират с изтънчеността на същия този баща, който
по емоционалност и вкус далеч надминава германските си роднини,
почтените лютерани:
За разлика от много по-сухите шваби, за разлика от сухото гнездо на
Вурмлингерщрасе, което си бе свил, той притежаваше дарбата да витае
из него с лекотата на танцьор. Освен това имаше усет за лукса и без да
се замисля много-много, бе винаги готов да похарчи за него големи
суми. Префърцуненото и глупавото не го привличаха. Имаше тънко
развита склонност към красивото, към дискретните преходи от
реалност в извънреалност. Доказателство за това са малкото картини,
които е купил. Или костюмите, които е шил по поръчка: от
фантастичен плат, който подчертаваше разцветките с почти същия
успех, с който го правят и крилете на пеперудите (А 154).

Бащата е израснал в предвоенна България, на която се
възхищават по-късно дъщерите му, и не е имал „шанса” дълго да живее
в
социалистическа
България.
Иначе
некомуникативната
повествователка в романа на Левичаров в размислите за българския си
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баща и българското изкуство през вековете намира общ език именно със
значими в общочовешки план явления от българската култура. Тя е
съпричастна с непреходните ценности на духа, съхранили стойността си
във времето, устояли и на предизвикателствата на материалния свят, в
който живеем.

Заключение
Изследваните „български“ романи на Илия Троянов („Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде“), Димитър Динев („Ангелски езици“)
и Сибиле Левичаров („Апостолов“) представят със средствата на
литературата калейдоскоп от идеологически възгледи и тоталитарни
практики в социалистическа и постсоциалистическа България.
Легендата за социализма, която изследваните автори опровергават в
рамките на литературната фикция, е легенда за това, че „господстващата
класа” е работническата класа и че понятието диктатура на
пролетариата е изпълнено със съдържание. Управляващата класа е
„новият елит” в лицето на партокрацията, бюрокрацията и органите за
сигурност, които са в услуга на силно централизираната държава и
комунистическата власт. Критичното отношение на авторите към
диктатурата в България и артикулирането на тази тема табу е мотивът,
който доминира в представянето на България и на нейното близко
минало.
Анализът на личните истории на хора и фамилии, живели в
епохата на социализма, демонстрирането на алтернативни култури на
паметта за този период от историята на страната показват, от една
страна, колко дълбоко голямата история навлиза в ежедневието и в
интимната сфера на отделния човек и неговото семейство и, от друга
страна, как личният спомен за миналото може да модифицира
официализираните исторически тези и посланията към съвременните
поколения. От преименуваните улици до разрушените паметници, от
дискредитирането на писатели и интелектуалци до унижаването на
гражданите от страна на силовите структури, от насилствената
урбанизация до партийната чистка в институциите става ясно как се
налага колективната памет, която не познава нюансите и светлосенките
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в плуралистичните култури на паметта. Основният извод, който прозира
в литературните послания, е удължаването на живота на диктатурата в
„демократична“ постсоциалистическа България
Въз основа на отделните образи в трите романа може да се
обобщи, че преработването на спомените за изживените (травматични)
събития в индивидуален и социален план протича в четири етапа:
Шок от преживяната травма. През този етап доминират
болката и афектът; липсва задълбочен
размисъл върху
случилото се. Етапът е продължителен, липсата на осмисляне и
преоценка на миналото се обяснява с еуфорията на времето
непосредствено след промените и с новата надежда за житейски
хоризонт, различен от досегашния.
Изтласкване на травмата и последиците от нея от
сферата на съзнаваното в измерението на несъзнаваното
(Троянов: Белене), което предпоставя физическо и психическо
разстройство на личността, респ. на общността, като
същевременно настъпва известно успокоение и равновесие за
определен отрязък от време. Този етап на „забрава“
предотвратява социални катаклизми и лични драми и
представлява вид самосъхранение и самоподдържане на живота в
настоящето в противовес на миналото и паметта за него.
Завръщане на паметта за преживяната травма –
балансът, настъпил за известен период, е нарушен от
натрапчивото усещане за нараненост и несправедливост в
процеса на дистанциране от конкретното събитие.
Интензифициране на паметта чрез нарушения баланс –
извикването на паметта за нанесените травми предизвиква у
жертвите артикулиране на болката и търсене на отговорност и
справедливост (събитията и разказите след 1989 г.).
Тези процеси са обект на изследване в констелацията на
различните образи в коментираните романи. И в трите романа
фикционално се тематизират основните белези на диктатурата,
формулирани от теоретици като Хана Арент, Карл Йоахим Фридрих и
Збигнев Бжежински (вж. Vergau 2000: 24 и сл.), както следва:
Комунистическата идеология, подобно на религиозно вярване,
обхваща всички сфери на обществения и личния живот на хората.
Централен в изследваните произведения е мотивът за насаждането на
повсеместен страх, започнало след 9 септември 1944 г. с безследно
изчезналите, арестуваните, интернираните, със съда, който не се
посвени да се нарече „народен“, с лагерите, с унищожаването на
опозицията и отнемането на собствеността (Троянов). Страхът надвисва
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над изречените думи, прочетените книги, музиката, която слушаш,
песните, които пееш, танците, които танцуваш, дрехите и прическите,
които носиш (Троянов, Динев). Страхът от „човека зад щанда“
(Троянов) и от „майстора“ (Левичаров) изглежда нелогичен, но е реален.
Мотивът за „производството“ на всеобщ страх, често имагинерен, страх
от всички и от всичко, се свързва, от една страна, със стратегията на
оцеляването – социален приоритет и в постсоциалистическа България.
От друга страна, вездесъщият страх е подхранван от „търсенето на
врага“ във всички социални слоеве – фашисти, кулаци, невъзвращенци,
неблагонадеждни или обобщено врагове на народа (Троянов, Динев). И
двата феномена действат в рамките на опозицията власт – народ,
укрепват и поддържат системата. Противостоенето на режима се
наказва на три нива (Троянов): юридическо („царят на вилите”),
административно (Бай Дан), професионално (Огнян). Продължение на
мотивите за страха и врага е обезличаването на другостта и различието
в масовите организации, в които е въдворено целокупното население.
Целта е да се създаде чувството за сигурност в границите на колектива
чрез притъпяване на инстинкта и волята за индивидуалност и свобода,
като по този начин се постига неизбежно инфантилизиране на масите
(Троянов, Динев), което в крайна сметка резултира в приемането на
системата като естествен покровител на отделния човек за сметка на
негови основни човешки права. Масовите организации на всички нива
със своята йерархия и дисциплина се превръщат в стройна система за
подготовка на деца и възрастни за живот в тоталитарни условия, което
задължително включва обезличаването – осъзнатата опонираща личност
е най-големият враг на всеки авторитарен режим. Не би следвало да се
отрича качеството на отделни личности през този период, въпреки че
личностното като символ на различието, другостта и индивидуализма
изпада в противоречие с наложения и последователно прилаган
принцип на унификация в бита – например безличните панелни
квартали с еднотипен екстериор и интериор (Троянов, Левичаров) – и в
мисленето на хората. Да не си различен е от изключително значение за
системата. Защото това благоприятства битуването на митологемата, че
нищо не зависи от отделния човек, че няма „незаменими хора“, която
целенасочено и последователно се утвърждава и налага в общественото
съзнание и действа безотказно и в посткомунистическия период.
В този контекст трябва да се отбележи субституирането на
религията поредством политическото попечителство над църквата
(Троянов, Динев, Левичаров), което прави възможно безусловната
победа на идеологията над вярата. Темата за вярата е разработена от
тримата автори многостранно – от ролята на църквата за укрепване на
националната идентичност, включително в тоталитарни условия, през
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униженията, на които са подложени свещенослужителите от страна на
атеистичния комунистически режим, физическото унищожаване на
храмове (Динев), прогонването на миряните от тях, заклеймяването на
религиозните празници като „буржоазни отживелици“ до слабостта и
низостта на множество църковни деятели, които превръщат храма в
менажерия, обслужваща системата (Троянов, Левичаров). За сметка на
унизената вяра процъфтяват суеверието и двуличието на управниците,
както и илюзията за Спасителя отвън. Мотивът за приказното насочва
към утопиите на режима, неговите чудеса и абсурди: от приказката за
„светлото бъдеще“ (Динев) през сагата по получаването на софийско
жителство и различни битови придобивки (Левичаров) до „вълшебния“
свят на спецснабдяването и валутните магазини (Троянов).
Комунистическата партия, „партията майка“ е ръководна сила
(легитимирана от член 1. на Конституцията), основана на принципите
на строгата йерархия и недосегаемостта на номенклатурата като
гръбнак на диктатурата (Младен Младенов, Йордан Апостолов),
патерналистично ръководена от вожд с абсолютна власт, „бащата на
нацията“ (Димитров, Живков). На Партията са подчинени всички
държавни и административни органи, включително трите власти –
законодателна, изпълнителна и съдебна, между които разделение
всъщност липсва. За разлика от другите страни в Източна Европа в
България старите елити от политически преминават в икономически и
финансови (Троянов: „Кучешки времена“), поради което тяхното
влияние върху политиката е видимо и досега. Отличителна черта на
старите и новите български елити, въплътена в героите на тримата
автори, е коленопреклонността към висшестоящите; обратната ѝ страна
е бездушието към слабите и безпомощните. Централизираната политика
в икономиката е тотално контролирана от партийните структури, чиито
представители често нямат дори образователния ценз за съответната
стопанска област (Младен Младенов), и от службите (полковник Царев,
Йордан Апостолов). Това, което се иска от изпълнителите на ръководни
и контролни функции, е не професионализъм, а политически слугинаж,
възнаграден с всички привилегии на властта. Романът на Динев
очертава механизмите на упражняване на властта – център, среден
ешелон, периферия, както и рафинираните методи за изкачване на
социалната стълбица, основани на страх, послушание, фалшиво
доверие, подмолност и евтини хитринки (Младен Младенов, Йордан
Апостолов). В образа на слугата от романа на Троянов е проследено
израстването на хора от безимотните и безпросветните слоеве в ранг на
държавни чиновници и верни крепители на новата власт, идеологически
противопоставени на хората на духа. Работническо-селският произход и
268

бедността се превръщат в решаващи фактори за кариерно развитие за
поколения напред, за разлика от т. нар. буржоазен произход,
възпрепятстващ
личностното
и
професионално
израстване,
включително на децата и внуците.
Както материалният, така и духовният живот е под
задължителната опека на властимащите. Това неминуемо води до
неуморни опити за „надлъгване“, „надхитряне“ на държавата.
„Държавно“ и „обществено“ се превръщат в контрапункт на личната
свобода
и
потребности.
Взаимното
развращаване
между
представителите на властта и „народните маси“ е проблематизирано от
Динев и Троянов с въвеждането на мотива за мнимата преданост на
едните към другите (манифестации, пионерски сборове и лагери,
универсиади, от една страна, езопов език, вътрешна емиграция,
капсулиране на семейството, от друга страна).
Пропада половинвековният опит да се създаде така нареченият
„нов човек“, човекът с ново социално съзнание, „положителният герой“
– например чрез бригадирското движение или построяването на
Димитровград (Динев). Лозунгът свобода, равенство, братство,
въплъщаващ идеята за свобода на избора, задоволяване на
потребностите на хората и социална справедливост се изражда в
икономика на дефицита (стоките се „пускат“) и равенство по недоимък
(уравниловка на доходи и покупателна способност). Определени
постижения в социалната и в духовната сфера на социалистическата
държава, заедно с контрапродуктивното демонизиране на старата
система от страна на току-що излюпени демократи (Троянов), водят до
едностранното оценяване на социализма и отчасти обясняват
носталгията по „доброто старо време“. Тази носталгия по принцип е
съпроводена с амнезия за политиката на опекунство от страна на
режима не само в идеологически, но и в икономически, професионален
и духовен план – партията майка предписва кариерното развитие на
индивида (Младен Младенов, Йордан Апостолов) или неговия провал
(Огнян), предопределя и житейския път на човека в личен план
(Доротея, Марина).
Опозицията Изток – Запад присъства и в трите изследвани
романа с размаха на Запада и тесногръдието, капсулираността на
Изтока, с пропагандното демонизиране на Запада като абсолютното зло
и с наивното му идеализиране като рая на земята. Затвореният тип
общество в социалистическия период на България до известна степен
обяснява екстремното разминаване между реалности и представи.
Троянов тематизира симулирането на отвореност на България към света
в епизода, визиращ младежкия фестивал през 1968 г., демонстрирайки
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манипулативната сила на пропагандата и тоталния контрол на властите
върху обществените процеси.
Монопол на силовите служби. По време на тоталитарния
период службите контролират както личната сфера на „редовите“
членове на обществото, особено семействата на т. нар. невъзвращенци,
така и партийния и държавния апарат (Младен Младенов в епизода за
завърналата се от Америка сестра) и проверяват тяхната лоялност към
режима. Освен контролни, те имат и регулиращи функции – разрешават
или забраняват пътуванията зад граница (епизодът с визата на
учителката на Искрен; дори партийният секретар Младенов е длъжен да
се консултира с хората от ДС). Това очертава механизма на
зависимостите между политика и служби, който стои в основата на
задкулисното упражняване на властта – репресията и изнудването са
основни властови лостове в тоталитарния период на България.
Принципите на работа на силовите служби, въплътени в методите на
Йордан Апостолов и Младен Младенов (случаят Роза), са основани на
презумпциите, че всеки е потенциален престъпник, че всяка
информация може да бъде оползотворена и че сигурността стои над
правото. Образът на милиционера (Йордан Апостолов) е потвърждение
на садомазохистичния инстинкт – преклонение пред силните на деня,
жестокост към слабите. Фигурата на Йордан развенчава мита за
насилственото налагане на сътрудничеството с ДС, създаден в
постсоциалистическа България след отварянето на досиетата: част от
нещатните сътрудници на службите са работили доброволно, по
убеждение или с цел израстване в кариерата (Троянов: „Кучешки
времена“); някои са били вербувани чрез репресии, заплахи и
изнудване; трета част от потенциалните сътрудници обаче отказва да
бъде вербувана. Отказът от сътрудничество е елемент от алтернативната
памет, която разрушава поредния мит, широко разпространяван в полза
на „изпирането на биографиите“ след „промените“: че било невъзможно
да откажеш да бъдеш сътрудник на ДС или член на БКП (Троянов:
Огнян).
За разлика от другите постсоциалистически страни България
фатално закъснява с отстраняването на сътрудниците на ДС от
обществено-политическия живот и това маркира дългия и неуспешен
преход към демокрация. От друга страна, в процеса на
посттоталитарното развитие службите се превръщат едва ли не в
единствения и главен виновник за престъпленията на режима
(демонизиране на ДС), като се има предвид, че те са продукт на
партийната политика и подопечен съюзник на партията (Йордан
Апостолов: „щит и меч на партията“).
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Опитите за създаване на подобрена версия на режима са
неуспешни, тъй като се касае за промени в рамките на системата, не за
промяна на самата система. Идеалистичната представа на голяма част от
живелите в периода на социализма, че той по принцип е добър и
социално ориентиран обществен строй, провалил се в практическото
изпълнение на идеите, води до ретроспективното му възхваляване в
сравнение с реалностите на пазарната икономика. В изследваните
произведения бутафорната същност на социализма е разобличена чрез
метафорите на „подсладяването“, „захаросването“, евфемизирането
(Троянов), в анализа на пропагандни клишета от рода на „братската
помощ“ за народа на Чехословакия през 1968 г. и на театрализирането
на празничните ритуали – манифестации на единството на властимащи
и народ, всъщност разделени от пропасти (Троянов, Динев).
Литературното послание на авторите е за ролята и вината на голямата
верноподаническа маса, направила съществуването на режима
дълготрайно: жизнеността на режима се дължи не само на личността на
властника (Димитров, Живков), но и на подвластната му, френетично
скандираща или просто индиферентна „публика“, която става
съучастник в поддържането на системата в социалистическа и
постсоциалистическа България (Динев, Троянов). В контекста на
пасивната „зяпнала“ публика трябва да се посочи още един ракурс,
тематизиран в изследваните произведения – очакване на чудото, на
Спасителя, който трябва да дойде отвън.
Тясно свързано с евфемизирането на системата е
маргинализирането на „уродливи“ според режима явления,
застрашаващи нейния имидж: инвалиди, стари хора, извънбрачни деца,
психично болни, проститутки, използвани инкогнито от властимащите,
и интернирани в Странджа, в случай че „явлението“ излезе в
публичното пространство (Динев). Освен цинични в чисто човешки
план посочените примери са свидетелство за драстичното разминаване
между прокламирания социалистически морал и реалните практики.
Релативирането на моралните категории се оказва поредната
привилегия на властта.
Опозицията спрямо режима е (с редки изключения) пасивна
и се изразява основно в нелегално слушане на заглушаваните западни
радиостанции, гледане на югославска телевизия, опозиционно говорене
вкъщи и в близък приятелски кръг, тайно разпространение на
политически вицове, носене на дълги коси и къси поли, слушане на
западна музика, както и в езоповия език на писатели, театрали,
кинодейци. Особено внимание Троянов отделя на социалистическата и
постсоциалистическата интелигенция и непълноценната ѝ роля на
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духовен авангард (Троянов: „да погледнем в чекмеджетата“). Като
основен и относително свободен контрапункт на публичното,
официозното поведение и на възпитанието на подрастващите се
очертава семейството, но винаги като затворено пространство на
свободна мисъл и изказ: „това, което се говори вкъщи, не се изнася
навън“. Не експлозията, а имплозията довежда до крах на системата –
перманентната мобилизация и експанзионистичната политика навътре
(Динев: масовите организации) и навън (Троянов: Пражката пролет)
водят логически до самоунищожаването на системата (Троянов:
притчата за слона и мишката).
Инструментализирането на историческото развитие на
общността е основа за легитимацията на режима. Особен акцент в
романите се поставя върху антифашисткото възпитание на
подрастващите, на които наред с автентичните истории за
партизанското движение се предлагат героизираните епоси на
псевдопартизани осмосептемврийци (Динев: Светлин) и тяхната версия
за историята, многократно разказана в часовете по патриотично
възпитание в българското училище. Особено важна в този смисъл е
темата за легитимирането на определени тоталитарни практики
(Троянов: Народен съд, лагерите Скравена и Белене) с
противопоставянето на жертвите на комунистическия режим на
жертвите на съпротивителното движение. В по-широк аспект този
литературно-публицистичен ракурс на Троянов поставя големия въпрос
за легитимацията на политическите сили въобще, която обикновено се
свързва с исторически манипулации от посочения тип и няма нищо
общо с идеи за актуалното настояще и с визия за бъдещото развитие.
Този дефицит на идеи е особено видим в постсоциалистическото
политическо развитие на България.
Обсебеността от „вкаменени спомени“ (Троянов, Левичаров) е
следващият мотив, свързан с инструментализирането на историческото
минало, тематизиран особено ярко в романа на Левичаров. Гигантизмът
на бетонните бастиони („планини от паметници“) се свързва повече с
чувството на страх, безпомощност и безсилие, отколкото с национална
гордост и съзнание за историческа приемственост. Дилемата
освободител или окупатор се наслагва върху оценките за ролята на
Русия в Освобождението на България и на Червената армия в
установяването на новия режим през 1944 г., като оставя горчивия
привкус на „подарената свобода“ (Троянов) и на липсата на суверенитет
спрямо Изтока, но и спрямо Запада.
Компенсаторна реакция на несполуките в настоящето и на
липсата на перспектива в бъдеще е перманентното връщане към
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исторически събития – към величавите разкази за победи, които са
повод за национална гордост, или към разказите за националните
травми (чужди владичества), служещи за оправдание на дефицита на
воля и визии (Троянов, Левичаров). Охотното изпадане в ролята на
жертва е свързано с преекспонирането на исторически върхове
(Левичаров) и с неглижирането на срамни петна от миналото на
общността (Троянов, Динев: възродителният процес).
Поместването на цялото историческо развитие на българската
културна общност под „шапката“ на една идеология (чрез монументите,
ритуалите и символите) е опит за монополизиране както на миналото,
така и на настоящето и бъдещето.
Констелацията на персонажите в трите изследвани романа на
Троянов, Динев и Левичаров очертава в макро- и микроплан
структурата на социалистическото общество с неговите институции,
общности, отделни групи и индивиди и свързаните с тях общественополитически, общностни, групови, родови, семейни, включително
лични и интимни отношения. Широката палитра на взаимодействия
включва главно междуличностните отношения в рода и семейството, в
професионалните браншове и обществените организации, чрез които
изкристализират основните характеристики на социалистическия начин
на живот – силна идеологическа обвързаност на частната, а в много
случаи и на интимната сфера с контрола от страна на Партията,
държавните институции и масовите организации. В резултат на това се
установява самоконтролът (вътрешната цензура)
като основен
поведенчески модел, свързан с липсата на свобода на слово, лично
мнение и сдружаване извън номенклатурата на официализираните
форми, чиито проявления са външната и вътрешната цензура,
вътрешната емиграция, бягството зад граница. Възпитанието на
подрастващи и възрастни е възложено в голяма степен на
идеологизираните обществени структури, обхващащи тотално цялото
общество. В същото време семейството наред с ролята си на „основна
клетка на социалистическото общество“ остава единствената
относително автономна структура, съхраняваща, много често в
противовес на нормите на комунистическата идеология, както основни
патриархални и възрожденски традиции, ценности и ритуали, така и
алтернативни модели на поведение и мислене, обикновено скрити
между четирите стени, с което поставя под въпрос, делегитимира, а
понякога и застрашава устоите на режима. Между представителите на
официалната власт и номенклатура и носителите на алтернативните
(протестни) модели на поведение се е настанила огромната маса от
хора, приспособили се към стандартите на режима.
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Перестройка и псевдопромяна. Равносметката на завръщането
в посттоталитарна България е:
…комунизмът остави не само следи в манталитета на хората, той ни
завеща и господстващата си върхушка. Тази върхушка от бивши
облагодетелствани, били те офицери от държавна сигурност, директори
на заводи или партийни секретари, държат като заложници
икономиката и политическия живот… (Trojanow 1999:11).

Публицистично обобщение на критичния подход на романите
към комунистическата диктатура се съдържа в литературните
репортажи на Илия Троянов „Кучешки времена. Революцията менте
1989”, където основополагаща е тезата, че и след 1989 г. старите
структури на тази власт остават по същество непокътнати в
прикритието на политическо и икономическо задкулисие. Те все още
имат последната дума, независимо коя партия управлява в момента.
Марионетният характер на всички български правителства е причината
за редките, но бурни протести на българите. Корупцията,
криминалността и задкулисието са според Троянов характеристиките на
неслучилия се български преход. Литературните репортажи обхващат
всички области на обществения живот – политика, икономика, финанси.
И на българските интелектуалци не е спестена критиката за липсата на
духовен авангард в тяхно лице. С многобройни примери авторът
демонстрира подкупността и сервилността им спрямо старата власт.
Малкото на брой истински дисиденти, концлагеристи и политически
затворници биват изтласкани от сферата на активната политика от
подставени лица на псевдоопозицията, рекрутирана от редиците на
бившата комунистическа партия и нейния репресивен апарат.
„Напазаруваната” опозиция по-скоро колаборира с наследниците на
комунистическата власт, отколкото им противостои. Конкретни
примери онагледяват тезата за подменената опозиция, която имитира
гладна стачка, като при залез слънце „стачкуващите” се оттеглят на
вечеря в съседен луксозен ресторант и споделят презрението си към
подкрепящата ги тълпа. Жертва на тази политическа и социална
подмяна е българското общество. Печели само мафията, която, за
разлика от мафията в други страни, включва част от държавната
администрация (вж. Groß 1999). Литературните репортажи на Илия
Троянов и художественото претворяване на основните публицистични
тези в трите изследвани романа представляват протест срещу
овчедушието на българите, целенасочена провокация, която да разтърси
социалната летаргия в посткомунистическа България.
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Преосмисляне на близкото минало. Комунизмът в България
има по-дълга история от режима, възцарил се в негово име. Той
предшества появата на комунистическия режим и продължава да
съществува след провала му. Доказателство за това е не само широко
разпространената носталгия по социалистическото време; доказателства
са също инфраструктурата на българските градове, индустриалните
руини, културните нагласи и социалните практики, въплътени във
фикцията на романите. В България е широко разпространена заблудата,
че реконцептуализирането на комунистическото минало би “подкопало”
устоите на крехката демокрация и на националната идентичност. Като
алтернатива на тази нагласа може да се посочи опитът на Германия с
осмислянето (с начало в художествената литература) на
националсоциалистическата диктатура. Той показва, че готовността да
си спомним и да поемем собствената отговорност е единственият път
към истински стабилната демократична политическа култура. Така се
развенчава митът „времето лекува”: колективната амнезия не лекува
раните, дори след десетилетия тя може да доведе до злокачествени
социалноисторически абсцеси. Освен че късно ще започне, освен че
дълго ще трае, преосмислянето на комунистическата диктатура в
България има и друга особеност: у нас е валиден принципът „убийте
вестоносеца” – „законите предвиждат наказателно преследване само за
жертвите, които оповестят имената и деянията на войници, полицаи или
доносници” (КВ 42), не и за престъпниците.
През 1989 г. тялото на комунизма в България рухна заедно с
Берлинската стена, но духът на комунизма остана, мутирайки в
различни форми. Романите на тримата писатели и литературните
репортажи на Троянов предоставят многобройни подкрепящи тази теза
примери. Литертурните внушения на Троянов, Динев и Левичаров могат
да бъдат синтезирани в три основни пункта: (1) Дефицит на правосъдие
за престъпленията на режима, тематизирани в коментираните
произведения чрез лагерите, възродителния процес, приватизираните
държавни капитали; (2) Амнезия за истинските жертви и заместването
им с бутафорни „демократи“, „новите политици“, яхнали вълната от
недоволство и наивен ентусиазъм на масите; (3) Липса на активно и
критично гражданско общество както по време на социалистическия
режим, така и след него, апатия на адаптиращата се маса. В този смисъл
преосмислянето на комунистическото минало на България и справянето
с него включва и рецидивите на това минало в посткомунистическия
период.
Минало и памет. Повече от четири десетилетия
социалистическа държава оставят различни следи в биографиите на
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личности и общности – репресираните от режима, политически
преследваните и техните близки си спомнят за това време по различен
начин в сравнение със социално привилегированите, постигнали
относително висок обществен и професионален статус. Спомените на
огромната маса на приспособилите се към системата и след промените
продължават да се определят от философията на индивидуалното
оцеляване и мимикрията в новите условия. Какво би обединило тези
различия в отношението към близкото минало на България:
- Вместо да се привилегироват едни или други култури на
паметта и по този начин да се възпроизвеждат ограничени
представи за миналото, преосмислянето и преоценката на
социалистическия период изискват равнопоставяне на найразлични, включително на диаметрално противоположни
спомени, за да стане възможен диалогът между тях.
- Преосмислянето на близкото минало се нуждае от сериозен
научен подход и от достъпност на всички резултати от
академичните изследвания, за да се предотврати ненужното
емоционализиране на проблематиката и да се избегне
възникването на нови митове.
- В края на дебата за близкото минало доминирането на
фактите, а не на афектите, и равнопоставеността на
различните, взаимно конкуриращи се тълкувания, ще
гарантират очертаването на голямата, но в същото време
диференцирана картина на близкото минало. По този начин
ще се избегне институционализирането на една единствена
истина, което беше приоритет на режима преди 1989 г.
Въпреки фикционалния си и емотивен характер художествената
литература дава възможност за съпоставяне на различните представи за
миналото, вградени в личните истории на героите. Пъстрата картина,
която предлага литературният начин на изследване на исторически
събития, е по-близка до реалността от едностранно постулираните,
партийно-политически мотивираните и често манипулираните стари и
нови представи за тях.
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